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Sarrera

Zaldubi apaiz koblakaria euskaldun zaharra zen, tradizioaren aldekoa; 
politikan lege zaharrekoa, antierrepublikanoa. Euskaldun izatearen ohorea oi-
hukatu zuen eta Zazpiak bat kantatu. J. Etxeparek dioenez, inork baino kar-
tsukiago maitatu zuen Euskal Herria eta fede gehiago ukan haren etorkizune-

argitara zuen: Art poétique basque Eskualduna -

Lehenik, erran dezagun prosaz frantsesez eta euskaraz idatzi zuela. Eus-
karazko prosa-idazlan batzuk hein bat aipatuak dira: adib. Lurdeko beilarien-
dako liburuak edo erreboteko jokoari buruzkoa; ez, ordea, mintzaldiak eta 
artikuluak. Horiek Eskualdunan argitara zituen baina kazeta hori aski ezeza-

Lapurdum aldizkarian agertaraziak di-
-

Etxeberriri aitortu zionez

Hona Zaldubik bere bizian hitz lañoz argitara zituenak, frantsesez edo 
-

-
kak edo artikuluak eliza -

-

Predikuak sainduen biziaz.

Artikulu honetan Zaldubiren prosa idazlan horietako gaiak, ideiak eta 
testuingurua aztertuko ditugu bereziki; laburkiago, idazkera eta estiloa.

Herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut uste nehork maitatu duen Euskal Herria 
-



1. Lurdeko beilariendako debozio liburuak (1875, 1877)

-
jinaren agertze eta mirakuluak kontatzen dituztenak, erromesendako kantika 
eta otoitzekin osatuak.

1875an / Jubilau urthe Sainduan / Bazco biharamun eta hirugarrenean / 
Lourdesen eta Betharramen / Escual herritic pelegrin cirenen / orhoitzapena.

-

Escualdun / Pelegrinaren / bidalzailea. Gr. Adéma aphezac egina -

-

hitzaurrea eta ortografiazko eranskina ere baditu, azken hau erdaldunek eus-
kara zuzen ahoska dezaten.

gertatu zen eta ondoren egileak erabaki zuen zerbait osoagorik egitea; hots, 

ondoko gaiekin: pelegrinaiak zer eta zertako diren, nor eta nola behar den 

-
-

elizetan kantatuak eta ezagunenetarikoak baitira, adib.,

Eskualdunan argi-
taratua, aldudarren Lurdeko beila kontatzerakoan.

-
-
-

-
-

Escualdun pelegrinaren bidaltzai-
lea
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giren, otoitzez ez balin bagira ere, bertze garaitikoer. Ah! zer bulhar garbi airos 

herrietakoak; jana eta loa ahantzirik bethi kantuz: eskuaraz, bihotzez, orok betan, 
beren Zalduby

zen Lurden iragan igandekoa, berrogoi ta hamar garren urthekari.

Eskualduna

-
buetan. Horietako batek Erromako auzia du hizpide, gai minbera zinez; Zal-

Zaldubiren arabera, mirakuluetan sinestea ez du fedeak edo Elizak mana-
-
-

tentzia eta debozioa

-
teko; eta halatsu Zuberoatik joaten ziren anitzek:

-

-

-

-



-

-

dute:

-

irtenbidea eskaintzen zien beneditar predikalari ospetsuak, Zaldubiren herrita-

-

A. Pheza delakoak 

Eskualduna
idazlanetan; bada hor ideologia borroka bat euskal literaturan: xuriek ez dute 
biziaren gozoa kantatzen, horixe egozten diete gorriek.

-

-
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Zaldubiren liburuska horiek bere testuinguruan kokatu behar dira. Eliza 
-

karietara beilek lehia handia sortarazi zuten Euskal Herrian ere; aipatu leku 

-

-

-
tik, liburuak ateratzeari ekin zion, kantikak ere sartuz.

-

Dona Phaleuco 
agertzeac

kontatzen digu (Maria Birjinaren hilabetia

zuten errepublikanoen artean: Zolak bere Lourdes nobelan esanak lekuko 
Petit Gironde

Eskual-Herria kaze-

-

2. Mintzaldi eta artikulu ideologikoak

Lau ezagutzen ditugu, ideologiak Zaldubiren idazlanetan duen pisuaren 
erakusle: Les Traditions du Pays Basque



-

2.1. Les
Traditions du Pays Basque

-
kaldunak ziren, irakasleak ere bai batzuk, beste batzuk biarnesak. Hitzaldia 
behin eta berriz eten zuten esku-zartek.

Eskualduna
Eskualdu-

na kazeta, tradizioaren bandera altxatu zuena.

Zaldubiren arabera, euskaldunen tradizio zahar eta on guztiak aintzat 

kolegioaren eta instituzioaren eraikitzailea, gizaki eredugarria da. Tradizioak 

zaharrak, usadioak, libertateak eta oroz gain erlijioa eta hizkuntza, arrotzen 
inbasioek galdu ezin izan dutena.
katolikoak eta elizgizonak izan dira hizkuntza eta kultura klasikoa iraunarazi 
dutenak, baita frantsesa ikasteko bide gisa baliatu dutenak, eta gero ere hala 

bestetan letretako eta zientzietako jendea, liburuak eta aldizkariak euskarari 
buruz harriduraz eta jakinminez mintzo dira. Euskalzale arrotz batzuk autono-

Euskara eta
Euskal Herriko Irurac-Bat, Revista Eskuara, Eskualduna -

-

-
gu, erlijioari esker; halaber pilota jokoa, gimnasiak baino trebetasun askoz 
gehiago garatzen dituena.

Zaldubiren arabera, euskara erabili egin behar da, bakoitzak bere euskal-
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oro 

haien ondorengoak garela erakutsi behar dugu euskaldunok. Euskara ez da 
altxor bat huts-hutsik, erlijio katolikoaren laguna ere bada, maiz haren begi-
ralea izan da; egun, inoiz baino gehiago, nazionalitatearen bizitza eta bermea 

-
kaldunen endekatzea. Euskaldunak burua altxa eta euskaldun bezala ezaguta-
razi behar du bere burua. Erabil dezagun euskara maitetasunez, euskaldunen 
artean: elkar agurtu euskaraz, idatz euskaraz, eta, euskaldunen arteko lokarri 

-
tek pentsatu dute erkidetasun-marka bat erabiltzea: orratz edo iskilinba batetik 

Euskara ez da poxolu ikasketetan; ez ditu trabatzen bertze hizkuntzak, 

hala-hala biarnesari buruz dioela; biarnesaren ohorea susta dezatela tradizio 
zahar onak begiratuz, euskaldunen tradizioen eite berekoak baitira.

2.2.
Tardets, Eskualduna
Sainduen bizitcea -
tikulu ideologikoa da, erreseina kritikoa baino gehiago; Eskualdunaren edito-
reak dio, Adémaren gogoetak poesiaz eta sorterrizaletasunez beteak direla eta 

-

gurikeria edo ongi izate materiala eta progresoa jainko bihurtu diren aldi ho-
netan. Sainduen bizi horiek herriko jendeak konprenitzeko moduko euskaran 
kontatzen ditu Joanategik, hitz garbiei eta adierazmolde jatorrei uko egin gabe. 

noblea» defendatu behar da dotrina, lege, moda arrotzen kontra, gure nazio-
nalitatea kendu nahi digutenen kontra. Elizgizonei, euskaldun ikasiei, familia 
nobleei, ohorezko gizakiei, hots, egiazko euskaldun guztiei dagokie bai kato-
likotasuna eta bai euskara sustatzea.

Zaldubiren arabera, foruak eta gure nazionalitatea oso begiratzekotan 

eta, azpiko izanez bortxa jasan badugu ere, gure nagusiekin leialagoak izan 
gara haiek gurekin baino, beren konpromisoak ez baitituzte bete. Haatik, 

fedeari eta euskarari uko egin eta kaskoinen ohiturak eta arak hartu dituztenak. 
-

aren bideetatik gure endekatzea baizik ez da progresatzen ari, gure odola eta 
ohiturak beste odol apalagoetan urtzen ari dira, gure ohiturak galduz doaz, 



-errientsa arrotz inposatuekin, bere txotxongilo-ariketekin eta gimnasiarekin, 
-

gogia-fabrika molde ofizial horretatik belaunaldi bat sortuko da fedegabea, 
euskaldun zaharren ezaugarririk gabea, frantses txar batean mintzatuko dena. 
Hala ere, gu desagertzen ari garen une honetan, gure arrazak eta hizkuntzak 

-
roztik, Paris, Alemania, Londres, Austriako jakintsuek euskara jakintza handi-
ko hizkuntzatzat hartu dute eta gure herriaren eta hizkuntzaren gainean gauza 

etsituak badira ere, beharbada aurki euskaldun herria Ameriketan arraberrika-

buruaren suntsipenetik, gure burujabetzaren kontrako oro ezezta dezagun. 

aberasteko lanean ari diren guziei.

Ameriketako Euskal Herri hori buru batzuen proiektua zela dirudi.

2.3. Eskualduna

denbora huntan» zer xede duten azaltzen du egileak. Hau da, alde batetik, 
euskalduna pitzaraztea, bere odol, aztura zahar, bereiztasunaren ohore, hizkun-

guziak gure, gure patu guzien zimendua zen gure fueroetan», gero kendu 
dizkigutenak:

mintzaia eskuara, gure lehengo azturak, pilota jokoa, irrintzinak, muxiko eta au-
rreskuak, pastoralak eta bertze asko jei eta josteta gisa, gure herrietan beizik 

azkarra, orai artio beti xutik atxiki duguna..., gure elizetako kantuak...gure etxe-
tako jainkotiar ohitzak eta kostumak..., eta gure odol garbia. / Horiek,...bedere
oraino gure gelditzen zaizkigun horiek, atxik eta begira detzagun tinki, amodio-
rekin, suharki eta fierki, deus galtzerat gehiago utzi gabe..

auzapezak, euskaldun ohitura xahar guziak hedatzeko asmoz, besta horiei 
-

tziako eta Espainiako eskualdun guziak, jendakia bat berbera garela» erakus-
teko dira.
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-

-
kako Arbola»en ondoan aipatua. Pizkunde giroaren eragina garbi ageri da.

2.4.
Eskualduna

euskazaleen aitzinean egina izan zen, eta euskaraz, euskaldunak elkarri atxi-
kitzeko xedez. Hortaz, genero epidiktikoari dagokio, eta horregatik, hizlariak 

politika aplikatuz, apezei katixima ez euskaraz baina frantsesez egiteko mana-
tu zien eta ondorioz, protesta gisa, petizione bat eta sinadura-biltze kanpaina 
antolatu zen. Hitzaldiaren gaia: euskararen iraupena edo geroa eta Eskualza-

Sarreran, euskara zer den eta zer izan den azaltzen du Zaldubik:

Jakintsuen arabera, euskara da hizkuntza zaharrena, iraupen harrigarria 
izan duena:

-
tzonaren lurrean», hango mendi, ur, herrien izen euskarazko ugariak lekuko; bai 

-

du euskarak.

-
-

koarrak eta bereziki bizkaitarrak, ordea, bermatzen dira beren eskuararen oso, 

euskalzale kartsu bat behar litzateke gure zazpi euskal herrietarik bakoitzean. 

dela burdin bide; dela jende arrotzekilako nahasteka; dela errient kaskoin 
eskuararik ez dakitenen eta eskuara hastio dutenen eskola; dela asko gazte frantses 



arrotz kargudun batek debekatu die apezei, euskara baizik ez dakitenei es-
kuaraz mintzatzea.

Prefetari eginiko petizionea eztiegia da,
hobe baitziteken ez baliote hainbertze ohore eta agur egin zen bezalakoari;

baina
gu eskualzale gaduzkatelakoetarik ainitz ere, ez ote gare hobendun gure 

denak behar gintezke sorkan bilduak hemen aurkitu, eskuarari egina zaion 
guduan, haren alde gure buruen agerian irakusteko.

jakintsu batzuen bilkuran galde egina ere ahantzia da, hain zuzen 
autodeterminazio eskaera:

aiphu izan baitzen gizon jakintsun batzuen bilkhuran, eskualduneri beren 
berbertasunaren emaiteaz, berex beren gisa eta libro bizi zitezen, Andorreko 
Errepublikan bezala.

eskuara amari bizi berri baten emateko». Hona nola jokatu beharko liratekeen eus-

hemendik aintzina, ez gaitezen mintza eskuaraz beizik, eskuara dakitenekin. 

gabe, erdararat lerraturen direla. Halere, huts hortarat ez erortzeko xede zina 
hartuz, usu usaia edo usu-aria laster hartua liteke eskualdunen artean beti esku-

batez, edo hobeki, eskuaraz erdarari pulliki ihardetsiz, usaia hori hobeki oraino 
finka liteke gure artean.

dezotegun: ez sehirik har eskualdunik beizik, eta heieri ez utz eskuaraz beizik 

-
tere arbuiatzen; on eta eder ere zaiku bi erdara horietarik batean bedere trebe 

-
murik errient kaskoin batzu igortzen baitauzkigute Eskualherrirat, ezen frantxi-
mant bilhakatzeak ez dio on hanbatik egiten eskualdunari.

hargatik ez dadiela bihi bat izan eskuarazkoa ikhasi gabekorik, ez eta ere bere 

ere, liburu eskuarak behar litezke bai ixtoriozkoak, bai jostatzekoak, diren baino 
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«hain dire irakusgarri 
eta ukigarriak, nun guziek atseginekin behar baikintuzke irakurri agertzen diren 

Hortaz, Zaldubi ohartu zen ez zela aski sainduen liburuekin, ordura arte 

berma eta sustenga gure mintzaia sakratua, erlisionearen gure arteko begi-
rale eta lagun maitagarria.

3. Erreboteko jokoaren aldekoak

edo gehiago, aipatu jokoaren goresmen eta argitasun emateak dira.

3.1. Notice sur le jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques, le 
plus beau jeu du monde. Explication avec figures. Indispensable aux étran-
gers

3.2. Esku-
alduna

-
ka bezainbeste, eztabaida-artikulua. Zaldubik dio ez dela Euskal Herrian inon 

bat arrimatzen duten buruzagiek edertzen dute tokiaren fama eta itxura guzia». 
-

boteko partida batek.». Hain zuzen, besten erdian astelehenean jokatu den 
partidak izan duela aldarte ederrik, bederatzi aldiz adostu baitute frantsesek 

frantsesek irabaziz.

-
-

ak,
pasatzea beti falta izatea:

oraiko xixtera jokoarekin, erran dugun zolako paretarik gabe, ez daite pla-
zarik aski handirik.

3.3. Eskualduna

plaza handian, jokatu da, aspaldi ikusi izan den erroboteko partida ederre-



presentzia, haren autoritatea eta anjelusaren ohitura zaharra ohartarazi nahi 
die irakurleei:

erran behar da, gauza guziak jaun aphezpiku baten beraren gostukoak eta 
ohoratzekoak ziren. Lehenik, plazan sartzeko musika: Harispe jeneral zenaren 
xazur eskualdunen martxa.
aphezpikuari bere kargudun lagunekin, eta harat bilduak ziren bertze asko jaun 
handiekin. Hamar pilotariak, plazan sartzearekin, presentatu ziren bi lerrotan, jaun 
aphezpikuaren aitzinera, agur egin zioten denek batean, eta jaun aphezpikuak 
benedikatu zituen.
xutiturik, ikusi zuen plazako jende guzia, eta pilotariak ere, jokoa utzirik Anjelu-
saren erraten xutik eta buru-has... Ukhitua zen bihotzeraino; erran zioten bere 

ofizio batean zela.

-

Eskualduna indarrez, zalutasunez, antzez, eta buruz zer den irakusterat 
ematen duen jokoa...

bethi pareta handi bati jo eta jo eta bethi jo;...bethi pareta horri buruz, bethi 

pareta jokoz nausi...eta gero bethi jo berak edo berdintsuak, guziz kintze iraun-
korretan; ...buruzko antze guti; ...oraiko asko zaharrek diotena; plekako jokoa, 
lehengo denboretako haur jokoa; kaskoin jokoa!...

Hala ere, erreboteko jokoa bere gisa utzia egon da zenbait urthe honetan, 

baizik ezin atzeman frantsesik, bertze zortzi pilotariak espainolak izanik:

denek diotena hau da: asma ahalikakoak egin behar litezkela Eskual-herri 
guzian, erroboteko edo laxoko jokoaren berriz pitzarazteko: bertzenaz eskualdu-
nen ohoreak egin du.

Artikulu honek erreakzioa sortu zuen: irakurle batek Zaldubiri kontra 

Eskualduna

Zaldubiren liburuskak eta artikulu hauek bat datoz zenbait tradizionalistak 
erreboteko jokoa berpizteko eta blekaren gainetik ezartzeko ahaleginekin; 

-

3.4. Eskualdunan
-
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RIEV
RIEV

luzea da, lau partetan banatua.
jokoaren erregelen deskripzioa da, bai eta nola behar litzatekeen sustatu gaz-

-
riaren onheski libertiaraztea».

Hona zer dioen, laburbilduz: igande bezperetarik lekora, lege da pilota 
partida bat bederen joka dadin. Jakintsu batzuek espantu handiak dituzte gure 

guztiekin batera erreboteko jokoa galduz doa; ordea, Espainia alderdiko eus-
kaldunak azkarkiago atxikiak dira beren arbasoen denboretako ohitura guztiei.

Euskal-Herrian ez daiteke behar bezalako bestarik erreboteko partidarik 
gabe.

mutikoak gaztedanik joko hori ikastera 
bultzateko neurri praktikoak hartu behar lirateke: ar-aldi bakoitzeko pilota eta 
xixterak utzi, ederka ararazi, sariak eman. Ez, ordea, pilotari ofizioa har de-

ez zen pilotaririk pagatzen...partida handi batean agertzea orori eder zitzaien», 
nahiz apustuak baziren.

Plazaren gaineko eztabaidak

(
aintzat hartuta, gehienen iritzia azaltzen du, bai eta jokoaren lege eta gorabehera 
premiatsuak deskribatzen. Azkenik, joko horren miresle edo bultzagileen artean, 
Suediako erregea eta A. Abadia aipatzen ditu, azken honek sariak eratu baitzituen: 

bere azken egunetan gaitzi zitzaion erreboteko jokoa utzia izatea.

Aipatzekoa da Zaldubi pilotazale gisa famatua izan zela. Apaizek eta 
herriko buruzagiek erreboteko jokoa eta pilotariak ohoratu behar zituztela 
zioen:

bezperetarik lekhora, lege da pilota partida bat bedere joka dadin herriko 
pilotari hoberenen artean: gisa ere da, apezetarik hasirik, herriko buruzagi, etxeko 
jaun, beren burua zerbeit daukaten zahar eta gazte guziak, dohazin orduan erre-
botera, eskualdun legezko jokoari eta pilotarieri ohore egiteko.

Eskualdun 0na 36,
-



4. Euskara-japonieraren arteko sinonimia ustezkoaz

Semaine de Bayon-
ne

Semaine
de Bayonne kazetan -
ra hiztegi batez baliatuz, japonierazko eta euskarazko hitz eta toponimo ugari 

-
garria da, zientzi asmorik gabekoa.

-

Japonais», Eskualdun Ona ,
euskalduna adiskide baitzuen, hark Japoni buruz emaniko eskola batzuen on-
dotik abiatu zen Zaldubi kidetasun bitxi horiek aztertzera.

5. Bestelakoak: argitaratuak eta gabeak

Eskualduna
-

argitaratu zituen Zaldubik aldi hartako kazetetan.

Alduderi buruzko liburuska.

6. Predikuak sainduen biziaz

Predikuak saindu batzuen biziaz
Euskaltzainak 

hemen Predikuak saindu batzuen biziaz obraz mintzatuko gara. Liburu honen 
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6.1. -

Egileak ez dio, espreski bederen, noiz edo non predikatuak edo predika-
tzekoak izan ziren edo ziratekeen baina argitasun batzuk ematen ditu, eta 

-

Zaldubik gogoko zituen sainduen biziak; ongi izate materiala eta progre-
soa jainkotu dituen mendearen kontrako antidoto direla esango du Joanategiren 

, -
-

-
Ehunbat

sainduen bizitzea
Joanategik ezagutzen zituen Zaldubiren predikuak eta honek ere segurki haren 
liburuak, elkarren eite baitute hizkeran eta grafian Joanategiren aipatu liburu-
ak eta Sainduen bizitzeak
Zaldubiren santu guztiak hartzen ditu, baina irakurtzeko egina da; ordea, 
Zaldubirenak predikuak dira, elizan goraki entzunaraztekoak, ohiko erretorika 



ondotik irakaspena daukate; kontakizuna antzekoa da, eta irakaspena berbera 
-

6.2. Zaldubiren arabera, sainduak giristinoentzat etsenplu dira eta ararte-

lehen aldietako eta Erdi Aro goiztiarreko santu haien balentriak historiako 
gertakari nagusiak baino handiagokotzat dauzka egileak, gizarte paganoan lege 

urte Erromako hiriaren barnean badagola Jondoni Petiriren ondorioko gizon 

Santu eta martirien panegirikoak tradizio handikoak baitziren, Zaldubik 

-

erakutsi zuen:

hurbiltzen direnak, bihotza garbirik, zeruko benedizioneak nasaiki ardiesteko gi-
san, eta ez Jaunaren madarizioneak aintzinetik merezitu ondoan, eta ez bekatuan 
ihauska bekatua bera bezein deskustagarri beren buruak Jainkoaren begietan 

Zaldubik etengabe dio mundua engainua dela, gizakiak naturaleza duela 

uste duzue pagano denbora hetan zirela bakarrik gure erlisioneari gerla 

pasione edo janiza berak ditu; bardin orai ere makurrerat, gaizkirat eta biziorat 

-

Zaldubik erlijioaren alde kartsuki jardutea dauka balio nagusitzat:

horra munduaren gogorako prestutasuna; ez da gaitz, bainan girixtino batentzat 
ez da aski. Jondoni Extebe bezala suhar izaitea fedean, kartsu erlijionean, Jain-
koaren izpirituz betea, munduko goiti-beheiti guzietan, horra gutartean zeri behar 

Saindua preso dugu, paganoen denboran usaia zen bezala... Zertarat ote goa-
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Halaber bere aldiko euskaldunak lehenagoko euskaldun zaharrekin kon-
paratzen ditu eta salatzen haien gizarte-jokamolde batzuk erlijioaren aldera, 

hots, eskualduna, altxa, eia, kopeta hori, girixtino bahaiz ez duk hiri kopeta 

zueri behatuz, orduan aree nahiago.». Ez ordean, o, eskualduna, ez haiz eiki orai 
-

raz ahalke izan haiz fededun arrazatik hintzela irakusteaz...Ez huen menturaz 
hortako hemendik hanbat urrun ateratzearen beharrik...To! hurbileko hiri hortan; 
to! merkatu horietan; to!, herriko ostatu hortan...Arrotz baten ikustea aski, fede-
gabeekin fedegabe, juduekin judu, turkoekin turko...Harritu zaik hire girixtino 

Ezen, girixtinoak, huna oraiko denboretan guziz, gutartean gertatzen den 
gauza desohoragarri bat. Zoazte hulako konpainiarat: nor da han gehienik, ausar-

-

ikusmolde bertsua darakus bere aldiko euskaldunak lehenagokoekin konpara-

arteko analogia egiten du, orduko judu eta paganoen eta bere denborako erli-

ikustea erlijionearen etsaiei ihardokitzen; zu zare zu, Jesukristoren egiazko 

bi predikuetan bozkariozko tonua darabil, baita Hazparneko bere lehenean, 

gaitzak kritikatzen dituela. Horregatik maiseatzen ditu, adib., ohore eta kargu 



ekarri makurren kritikarik ez da ageri. Errusiarekiko gerla zeharbidez aipatu 
ondoan dio:

6.3. Eliz oratoriako genero jakinekoak izanik, erretorikoak dira erabat 
konposizioz, apainduraz, mintzairaz, deklamazioz Arrunt-
ki, egitura berekoak: exordio edo sarrera, gaiaren azalpena edo kontaera, eta 
ondotik irakaspena eta bukaera. Sarrerak luzeskak dira, topiko jakinez beteak 

-
-
-

Apaindurazko figurak ere oparo darabiltza: alde batetik, ideiak azaltzeko-
ak eta giroa sortzekoak, hipotiposi eta konparazio zenbaitek lagundurik; bes-

-
tesia, anáfora, epanalepsia, sinonimia etab. Entzuleekin bat egiteko figurak 

c -
-

mendua, emozioa adieraztekoak dira.

-
hita-

nozkoa: hizlariak

apostrofea ere ageri da: 
hizlaria

-
-

-
aren ahotsa dibertsifikatzen da: irakurlearenarekin bateratzen da edo santuari 

Ahozko kontaera-estiloaren erabilera nabarmena da, entzuleekiko 
-

ak, esklamatiboak: Nor harritu, X harritu, (...), Bedere bedere, (...)
Iduritzen zaiku barkhatzea bainan xoilki barkatzea, (...) Hek ere 
beldur!
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-
loaz. Zaldubik euskara argia darabil, euskalkiz lapurtera, hiztegiz zabala, 
ulergarria, ez garbiegia; lapurtera klasikoaren oihartzunak sumatzen dira, adib. 

7. Ondorio batzuk

7.1. Euskaldunen artean euskara erabiltzearen aldekoa izan arren, fran-
tsesez idatzi eta argitaratu zituen idazlan batzuk: neurkerari eta japoniera-
-euskara konparazioari buruzko ikerlanak, tradizioei eta erreboteko jokoari 

teknikoak garatzeko frantsesa erabili zuen Zaldubik; gainera, entzule edo 
irakurle zituen jende ikasi horiek, guztiak behintzat, ez ziren euskaldunak, eta 
euskaldunak ere ez zeudekeen gai ideologikoei buruz euskaraz entzuten edo 
irakurtzen ohituta. Hala ere, mintzaldi eta artikulu ideologiko batzuk, bai eta 
erreboteko jokoaren erregelen deskripzioa, maila hein bat gorakoak edo tek-
nikoak dira, edo jakintza maila handiko euskaldunentzat eginak. Erlijio gau-
zak, ordea, beti euskaraz lantzen bide zituen.

7.2. Erran dezakegu prosa-idazlanetako gaiak bertsoetan ageri direnen 

aratz kaligrafiatzen zituen predikuek haren predikalari alderdia agertu digute, 
ez baikenuen ezagutzen. Horiek guztiek Zaldubiren erlijio-pentsamoldea era-

biziak ez eze istorio eta jostatzeko liburuak ere behar zirela zioen.

7.3. Zaldubik argitaraturiko mintzaldi eta artikulu franko ideologikoak 
dira, erran nahi baita horietan egileak bere ideiak azaltzen edo garatzen ditu-
ela neurtitzetan baino naharoago, xeheago. Zaldubiren jarrera ohargarria da:
etxe onekoa eta ikasia zenez, apeza eta jaun kalonjea, bere burua elite baten 

xuriak -

ohorea»ren izenean. Euskaldun izatea, euskara, Euskal Herria, euskal naziota-

horiez mintzatzean tonu hein bat epikoa zerabilen.

tradizio zaharrak fermuki atxiki zitzatela nahi zuen; arrotz lege, dotrina, moden 
kontra borroka ari zen, frantziar Estatuak sustatu uniformizazioaren kontra, 
horrek euskaldunen eta euskararen desagertzea ekarriko zuelakoan. Hegoalde-



politiko gaitzen egun haietan euskaldunen bereiztasuna eta beregaintasuna, bai 

lañoz ere; horregatik izan da
euskaldunen historiarekiko zuen interesa; horretan urrats bat egin du agian, 
historia zerbait euskaraz idaztean.

7.4. Zaldubik bere ideien ondorio praktikoak bilatzen zituen. Euskara 
gizartean erabili behar zela predikatu zuen bere mintzaldi eta artikuluetan; 
ezagun da euskararen gizarte egoeraz
Jokamolde batzuk ere proposatu zituen: elkartasunezko ezaugarri bat erabil-

artean beti eskuaraz mintzatzea, eta, huts egitean, batak besteari ohartaraztea 
keinu batez, edo erdarari euskaraz erantzunez. Eta gero, euskara maitetasunez

jokoa sustatzerakoan, mutiko gazteei nola lagundu azaltzen zuelarik. Haize 
kontra ari zen, noski.

7.5.
eta euskal bertso-neurkeraren teorialaria ez ezik prosa idazle landua izan zen, 
baita frantsesez ere. Lapurteraz idatzi zuen eta idaztankera bere-berea du, beti 
argia eta jendearen ahoko mintzamoldearen eraginezkoa.

Euskal literaturak 
haren prosa-idazlanak aintzat hartu beharko dituela, uste dut.
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ERANSKINA

Gratien Adema Zaldubi. Predikuak saindu batzuen biziaz. Euskaltzainak

-
nik faksimil eran eskaintzen du eta ondoren jatorrizko testuaren egokitzapena 

ahoskera batzuk gordez, bereziki r ondoko h orhoit 
ediziogileak Zaldubiren jatorrizko idazkera aldatzen du, haren ezaugarri diren 
hitz eta

eta zein den Zaldubiren idazkera prediku hauetan eta gainerako idazlanetan 

1.
ere gehienetan egoki jartzen, koma gutxi batzuk izan ezik; inprenta-hutsik ere 
gutxi uzten du zuzendu gabe. Hala ere, dozena bat hitz gutxienez eta hiru 

-
fetaren goiti beheiti.

2.
ordez euskara batukoak ezartzeak bere alde onak baditu baina hartara testua 
ja ez da egilearena huts-hutsik edo ez osorik behintzat. Egia da, Zaldubiren 
idazkeran zalantzak ageri dira hitz askoren formetan, prediku hauetan ez ezik 
debozio liburuetan, neurtitzetan eta are kazetalanetan; beste hitz eta forma 

horri begiratzen, ez Zaldubiren idazkeran zalantzen artean nagusi diren formei, 
baizik euskara batuari. Hartara, Zaldubiren idazkerako forma asko, euskalki 
edo herri-euskara konnotazio edo marka daramatenak, bestelakatuak dira:

2.1.
gan eta hartarikoak joan; erau-, -aro-

erroko adizkiak -au

-
talanetan ere gehien-gehienetan gan idatzi zuen; haren idazkeran -erau-/-aro-
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/-au- zalantza etengabe ageri da baina -aro-
zaigu dagoka eta honetarikoak dauka

-ago- -n bukaerako 
adizkietan, bereziki aditz izenetan -i- artizkia beti ezartzeko arrazoi garbirik 
ez da ikusten, ezta ere -te- -ite- bihurtzeko beti, zeren Zaldubik prediku 
hauez gainerako idazlanetan emate, errate idazteko ohitura erakusten baitu, 
izaite/izate formen artean zalantza erakusten duen bezala, eta gainerako 
adizkietan, adibide gutxiagorekin, igaite, egoite, jasaite idazteko joera.

diezadazue; gaiten
naite  liteke. Zaldubiren idazlanetan oro har 
gaiten gaitezen
naite, laite laiteke -

-
buruan eta neurtitzetan ere.

Ibili  erabili abilca  derabilka eta alderantzizko aldaketak, 
egungo erabilerari egokitzean, irakurketa errazten du.

erabilia ibili eta erabili
-

-
-

-
be -
zetalanetan ere gehienetan Batixta idazten du, eta Petiri nahiz Petri

xorrotx...;



-
rian -

-
ko aldaketak ageri dira edizioan: bezen  bezain, bezenbat  bezainbat; be-
dere  bederen; berritz  berriz; zenbeit  zerbait, nolazpeit  nolazpait

bedere, berritz , bezein, beizik dira Zaldubiren 
baizik eta baizen

-beit bukaeradunak ageri dira haren idazlanetan: noizbeit, nor-
beit, nolazpeit, norapeit, nunbeit, zenbeit (gutiago zonbeit), zerbeit.

Halaber ez dugu arrazoi garbirik ikusten ondoko kasuetan: geroz, orainik 
 geroztik, oraino -

bardin -
berdin aldaketa, Zaldubiren geroko idazlanetan ere hori delako 

forma nagusia.

-rat nihor  nehor, Zaldubik nihor, nihun, niho-
la idatzi ohi baitu bere liburu, neurtitz eta kazetalanetan. Hek  heiek eta 
haukien  hauen, hoikien  horien, hekien  heien aldaketez esan behar dugu: 
hek dela Zaldubiren idazkeran forma usuena liburuetan, neurtitzetan, kazeta-
lanetan, nahiz heiek ere ageri prediku hauetan; hauen ez dela Zaldubiren 
idazkeran ageri, haukien baizik; hekien/heien
heien nork nahik  nornahik -
daketari dagokionez, ez dugu eragozpenik, idazleak bata nahiz bestea noizten-
ka eta zalantzan erabiltzen baititu; halaber -ra  -rat aldaketari dagokionez, 
biak erabiliak baitira eta biak usu, diferentziarik gabe, ustez.

-
ketak ugariak dira. Hona edizioren aldaketen adibide batzuk:

-
-
-

rriez 

-
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-

eguilea, eta eguinaraztailea -
rat -

bat 

neurtitzetan, arrozoin, barraiatu, errezibi-, gurutze
khurutzefika/kurutzefika iraku(t)s-, irakus-

pen, jendaia kuraie -a mintzai, mobimendu, negurri, patu

bitoria -

bere
deno

ateratzen -
rik t

aritzen -
bazterretan

Ez bat, ez bia, hor uzten tuzte bere guisa eta ez biga, hor uzten 
dituzte beren -
gutzerat erakusterat

emaiten
profeten Khartago hiri 

jendearen

zuten
baliorik

bideari
Jendaira ihes

...guziek madarizi-
one bada



du
Zuhurtziar
Perfeta prudenta
gutarik bat
gizon;

...fedea
besoak eman ahala.

n
ehun eta hirur hogoi eta hamabi urtheren ingurua hiru hogoita hama-

n -
en -

ik

lilluratua
adierazkorra dirudi, baina adierazkorra ez delarik ere ll- idazten du Zaldubik 

-

ase horri, 
hedatzen
balitz -
dan...

-
tinoen seinalea 

Edizioak errespetatu dituen perpaus bihurri batzuk tropo gramatikalak 
izan daitezke, nahiz Zaldubiren beste idazlanetan ez dugun halakorik ikusi, 

beraz guk bezalako mundu huntako gertakari hitsen erdian bizi diren batzueri! 



ZALDUBYREN

-
biren idazkera, ez hainbeste edizio egokituari esker; faksimilea, baina, Zaldu-
bik letra ederra izanagatik, irakurtzeko askoz nekagarriagoa da. Edizio egoki-
tu hau klasikoen orain arteko edizioez bestelakoa da: euskara batuari begira 
egina, dibulgazio asmoz egina; Zaldubi errazago irakurtzeko balio du, baina 
ez Zaldubiren jatorrizko testua edo idazkera ezagutzeko. Esan gabe doa, gu 

-
aren testua guztiz errespetatuko duenarena, oharretan azalduz testuko forma 

) edo bestelako xehetasunak. 
Zaldubiren kazetalanen argitalpenean, behintzat, saiatu gara jatorrizko testua 




