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IBON SARASOLAREN
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Donostia, 1989-/-27





IBON SARASOLA EUSKALTZAIN BERRIARI,
BERE OMENALDIAN

Donostia, 1989-1-27

Xabier Albistur Marin
Donostiako Alkatea

Jaun andreok:

Ohore haundia da niretzat

Euskaltzaindiari etxe honetan harrera egitea.

Harrera, donostiar eta euskaltzale guztion izenean.

Euskara, etxean landu eta kanpoan zabaltzea

Helburu nagusitzat daukan udal hau

Egokiera honetaz baliatzen da

Euskaltzaindiaren erabakiekiko atxikimendua aitortzeko

Era berean, pozgarri zaigu euskaltzain berriari

Here herriaren izenean ongi etorririk beroena eskaintzea:

Ongi etorri itxaropentsua, baita ere,

Euskaltzainburu hautatu berria den

Haritxelar jaunari.

Jarrai dezala, guztion onerako

Aurrekoen ildotik.

Eta bukatzeko, esan beharrik ez dago,

Euskaltzain gazte berri honen sarrerak

Hi esanahi dituela gutxienez:

Aldebatetik aurrekoek egin duten Ian bikainaren emaitza,
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Eta bestetik euskararen onartzearen seinalea, belaunaldi gazteengan.

Ekin bada, zuen lanari orain arte bezain kementsu.

Langintza horretan, bidaide izango gara.



IRON SARASOLA EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Donostia, 1989-1-27

Jean Haritschelhar

Euskaltzainburuaren sarrera hitzak

Xabier Albistur Alkate jaun agurgarria.
Imanol Murua Gipuzkoako Diputatu Nagusia.
Mari Karmen Garmendia Hizkuntz politikarako idazkari anderea.
Jaun Andreak.

Nere eskerrik beroenak nahi dizkitzut eskaini egin diguzun ongi
etorri goxoarengatik. Hemen gaude beraz Donostiako udaletxe honetan,
Euskaltzaindiarentzat bozkariozko eguna delarik.

Gehienetan udaletxeek eskaintzen diote Euskaltzaindiari beren areto
nagusia euskaltzain berri batek egiten duelarik sarrera mintzaldia. Hala
egin da berrikitan Leitzan Patxi Zabaleta-rentzat, Oiartzunen Juan Mari
Lekuona-rentzat. Hala egingo da Baionako udaletxean Txomin Peillenen
tzat. Zuk ere alkate jauna, segitu nahi ukan duzu aspaldiko ohidura.
Halere erran behar dizut ni sartuz gero Euskaltzaindian -eta badu orain
26 urte baino gehiago- ez garela sekulan bildu udaletxe honetan. Arra
lOin bat gehiago egun ospetsu hau egon dadin gure oroitzapenetan.

Egun pozgarria ere, euskaltzain berri bat sartzen delakotz Euskal
tzaindian. Poza bai, holako tristura batez nahasia, euskaltzain zendu
baten itxura gogoratuz. Denek dakiten bezala ez zen nor nahi Koldo
Mitxelena euskaltzain zena. Mundu guzian ezagutua izan balinbada eus
kaldun erakasle eta ikertzale bat, Koldo Mitxelena izan da. Ez ditut
hemen aipatuko haren Ian baliosak; erranen dut bakarrik euskararen eta
euskal kulturaren arlo gehienetan, ez balinbada guzietan, sartu dela, gaiak
beti sakonki aztertuz, iritzi argi eta lOrrotzak emanez.

Jakitura haundiko gizonak ukan ditu Euskaltzaindiak hala nola Azkue
eta Altube gerla aurrean. Geroztik norbaitek eman balinbadio Euskal
tzaindiari orain daukan fama eta itzala Koldo Mitxelena-k eman dio eta
azpimarratu nahi nuke bereziki hiztegigintzan hartu duen partea Orotari
ko Euskal Hiztegia, ongi asmaturik eta bideraturik utzi duela.

Eta hain zuzen, gaur gutartean sartzen den euskaltzain berria Koldo
Mitxelenaren ikasle, dizipulu eta laguntzaile izana da. Hartzen du mai-
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suaren aulkia eta denbora berean Orotariko Euskal Hiztegiaren zuzendari
tza. Horretarako ongi prestatua, maisuak ideki duen ildotik ibiliko da.

Nehork ez dezake uka Orotariko Euskal Hiztegiaren beharra. Lan
haundia dudarik gabe, nekea, luzea, talde batek eremaiten duena, oraiko
tresneria baliatuz. Badoa aurrera; lehen libumkia agertu da duela urtea,
bigarrena irarkolan dago, hirugarrena egina da, laugarrenean ari dira.
Ordenagailuari esker, euskal literaturak daukan hitz altxorra bildurik dago
hiztegi horretan. Garai batean pentsatu zuen Euskaltzaindiak Azkue-ren
hiztegia behar zela osatu eta gaurkotu. Baina, talde lanari esker eta
ordenagailuaren bitartez, zabalago eta haundiago den zerbait sortzera
doa.

Euskarak bere eremu guzietan eta menderen mendetan baliatu dituen
hitzak bildu nahi ukan ditu. Hau zen Koldo Mitxelenaren ametsa, berak
ziolarik: "Gogoz eta ustez, ahalik eta osoena nahi zen egin, bai aldiz eta
bai aldez. Ez genuen deus hartu gabe utzi nahi, ez zaharrik eta ez
berririk. Ezta ere ez hangorik eta ez hemengorik".

Erakustera emaiten zuen ere Orotariko Euskal Hiztegiaren helburua:
"Zer esan eta neurri zabal batean zer esaten den, azaldu nahi litzateke,
bada, hemen eta ez zer esan behar litzatekeen. Irakurleari eman nahi
zaizkio aukera egiteko behar lituzkeen lanabesak, hautaketan hasi behar
badu".

Azkenean, Orotariko Euskal Hiztegiak eramanen gaitu, daukan altxo
rrari esker,batasunerako bidean, beharrezkoa baita batasuna, inguratzen
gaituzten bi erdaren aurrean. Urrats bat gehiago izanen da, bideratuko
dituelarik gure egungo eta biharko idazleak.

Lan ederra, Ian premiatsua, Euskaltzaindiaren helburu nagusietarik
bat betetzen duena: "Hiztegia biltzea". Eta, denbora berean, hiztegilariei
eta gramatikalariei esker, betetzen du bertze helburu bat: "Bai hiztegian
eta bai gramatika eta grafian ere literatur hizkera batura heltzeko Ian
egitea".

Obra horren bururatzeko, gogo onez eta bihotzez, Ibon Sarasolaren
gidaritzapean ari diren Ian taldekoei, Ifiaki Segurola, Eduardo Valencia,
Elixabete Kruzeta, M: Jose Kerejeta, Blanca Urgell, Gabriel Fraile eta
Arantza Egiari nahi dizkiet nere eskerrik bizienak eman, hala nola esker
tzen ditudan emaiten diguten diru laguntzarengatik Eusko Jaurlaritza,
Nafarroako Gobernua eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako him foru
aldundiak.

Ibon Sarasola-ri eginen diogu orain ongi etorririk anaikorrena, Koldo
Mitxelenaren oroitzapena daukagularik gogoan. Pozik hartzen dugu gutar
tean. Ukan beza kar, kemen eta iraupen, Koldo Mitxelenarekin hasi
duen lanaren bururatzeko.



EUSKAL HITZEZ

Donostia, 1989-1-27

Ibon Sarasola

Martin Ugalderen Hablando con los vascos liburuan bada pasarte bat
beti hunkitu nauena. Koldori bere amak, gerra, heriotze-zigor eta espe
txealdiaren ondoren, azken aldiz ikusi zuenetik sci urte pasa zirenean,
egin zion harrera: etorri altzea? Bizpahiru hitz soil horiez adierazi zituen
amak urte luze eta larri haietako bere bihotzeko gorabeherak. Eta pasarte
berean suma daitekeenez, ez zuen semeak arazorik izan hitz -soiltasun
horren azpian ezkutatzen zen guztiaz jabetzeko.

lido beretik, badakit Koldoren oroitzapenari iruzur egingo niokela
bere pertsona eta obrari buruz aipamen luzeetan abiatuko banintz. Bego
beraz gogoeta bakar bat nere biziko maisu eta Euskaltzaindian aurreko
izan nuenari buruz. Koldo Mitxelena zela izan, inor izan bada, euskal
tzaina; bera izan zela, inor izan bada, bere izate eta egiteetan, euskaltzai
naren eredu konplitua.

* * *

Sarrera-hitzaldi honetan euskara euskaldunen komunikazio-tresna era
ginkor, egoki eta eroso bihurtzeko euskaldungoa egiten ari den berebizi
ko ahaleginak sortzen dizkigun arazoez mintzatu nahi natzaizue, eta
horien artean, bereziki hiztegiari dagozkion arazoez. Hots, euskal hitzez
mintzatu nahi natzaizue.

Ez da hau gure hizkuntzak une honetan duen arazorik larriena.
Denok bat gatoz euskararen arazorik larriena bere bizitza bera dela,
hizkuntza bizi bezala duen etorkizuna.

Honi buruz, bide batezko iruzkin bat zilegi bazait, gure hizkuntzaren
aldeko eginahalean lehentasunak atzekoz aurrera jarriak ditugula irudi
tzen zait. Gure arazo nagusia hau da: euskaldun askok ez dutela askotan
beren artean euskaraz egiten. Hau da arazo lehena, oinarrizkoa. Hala ere
euskararen aldeko mugimenduak euskarak pairatzen duen mendetasu
nezko egoera salatzeari ematen dio lehentasuna. Salaketa horiek bidez-
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koak dira; baina lortu nahi den euskaldunak euskaldun praktikante bihur
tzea baldin bada, lortu nahi dena euskaldunak euskaltzale bihurtzea
baldin bada, ez da hori biderik zuzenena. Katalunian, non katalanak
katalanez mintzatzen baitira beren artean, jokaera hori eraginkorra da,
baina ez hemen. Salatze horiekin lortzen duguna euskaldunen kontzien
tzia politikoa indartzea da, ez kontzientzia linguistikoa biztea. Eta urtetako
eskarmentuak erakusten digunez abertzale-kontzientziak, besterik gabe,
ezer gutxi bizkortzen du gure artean hizkuntz kontzientzia. Gainera gure
hizkuntzaren egoera larriaren errua besteei, kanpokoei boteaz, aitzakia
bat ematen diogu euskaldungoari bere burua zuri dezan eta bertan goxo
egin dezan. Auzi honetan errua batez ere euskaldunena dela, euskara
bazterreratua, marjinatua dagoela, baina batez ere euskaldunek marjina
tua dagoela ikuseraztea da kinka larri honetatik ateratzeko biderik zuze
nena. Euskaldunak beren arte euskaraz mintza daitezen lortzea, hori
izango litzateke euskaldungoaren benetako iraultza, eta orduan izango
lirateke benetan eraginkorrak salaketa guztiak. Lehentasunak bere oneta
ra ekartzea euskaltzaleei dagokigu, eta eraberritu behar dugun lagon
Sailak baluke hor zer esanik eta zer eginik.

Baina hizkuntza bizi bezala duen etorkizuna aide batera utzirik,
aipatu berri dudan euskararen eguneratze eta gaitze hori da euskaldun
goak esku artean duen arazorik larriena, eta Euskaltzaindiak, euskaldun
goaren gidari eta bide-erakusle bezala, duen eginbiderik premiazkoena.
Sortze-egunetatik bertatik erakutsi du kezka hori gure erakundeak (1).
Baina une honetan, batasun-prozesuaren ildoan ortografia eta morfologia
-hots, deklinabidea eta aditza- oro har aski finkatuak ditugunean, eta
gramatika-arloan Ian erabakigarria -edo erabakiorra- egiten ari garenean,
beharrezkoa du Euskaltzaindiak euskal hiztegiari buruz ditugun ikuspun
tu, jokaera eta jarrera kontrajarriei buruz gogf)eta sakon bat egitea. Izan
ere hiztegiaren aldetik nahaste eta sakabanatze izugarria nabari daiteke
nonnahi. Aski dugu gure hirietako udaletxe edo bankuetatik itzuli bat
egitea, ikusteko, adibidez, batean bigarren solairuan jartzen duen tokian
besteetan bigarren oinean, edo estaian, edo bizitzan, edo mailan, edo
zoruan ematen dutela, eta bigarren pisuan ipintzen duenik ere ez dela
falta. Hau kaltegarria da hizkuntzarentzat, gure indar urrien sakabanatzea
eta gure adierazpen-ahalmenen ahulezia dakarrelako.

Badut halako susmoa hiztegiari buruz ditugun eztabaida ugarien
azpian ez dugula topikoz beteriko uste-multzo nahastu bat besterik.

(I) Hor ditugu, besteak beste, AItuberen edo Villasanteren sarrera-hitzaldiak, eta
hiztegi-arazoari buruz Altuberen "Erderatiko-itzak, itz-barrijak eta aintxifia-itzak" (Euskera
1920, 44-54) eta Azkueren "Erderatiko itzak, itz sorberriak eta beinolako itzak" (ib. 54-62)
hasi eta gaur egunkoak arte, Mitxelenaren "Euskal-itzak zein diren" gogoangarri hura
ahaztu gabe.
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Premiazkoa dugu arlo horretan irizpideak finkatzea eta egituratzea; hots,
gogoeta-Ian teoriko sakon bati ekitea. Kondaira konkretu bat duen, eta
gizarte eta kultur egoera konkretu batean aurkitzen den hizkuntza hau,
nora eraman nahi dugu. Eta bereziki zer itxura eman behar diogu euskal
hiztegiari, batez ere euskal hiztegi orokorrari edo orotarikoari. Hau da,
noiz eta noraino hartu behar dugu literatur tradizioa gidaritzat, noiz eta
zergatik onartu behar dira forma zaharkituak forma biziagoen kaltetan;
zer egin behar dugu arkaismoekin; nola jokatu behar dugu hainbaten
iritziz gaizki eraturik dauden neologismoekin; "euskara bizia" aipatzen
denean, zertaz ari gara zehazki; eta "hitz hau herriak erabiltzen du" edo
"hitz hori herriak ez du ulertzen" direlakoak noraino eta noiz izan behar
ditugu kontutan; hitz arruntak eta hitz jasoak edo ikasiak -zenbaitek
"kulto" hitz itxuragabeaz izendatzen dituzten horiek- berdin tratatu behar
al ditugu; eta ororen gainetik, azken urteotan, irakaskuntzan, zientzia,
teknika eta administrazio munduan euskara sartzeko, presaka eta itsu
mustuan prestatu ditugun hiztegi eta testuetan ohartuki eta askotan
oharkabez etxeratu zaigun erdal uholdeari noraino eman behar diogu
amore; noraino eta zergatik.

Horra, ene ustez, aztertu eta eztabaidatu beharko genituzkeen arazo
nagusiak. Hurrengo lerroetan, horiei buruzko nere iritziak ahalik eta
argien eta zehatzen adierazten saiatuko naiz. Iritziok eztabaida emankor
baten akuilari gertatzen badira, mintzaldi honen helburua erabat betea
gertatuko da.

LITERATUR TRADIZIOAZ

Abiapuntu bezala batasunarekiko txostenean dagoen lehen oinarria
hartuko dut; hau da, batu eta gaitu nahi duguna euskara idatzia dela.
Euskara idatziaren eta ahozkoaren arteko gorabeherak larriak dira, baina
horretaz, zeharka bederen, beherago mintzatuko naiz (2).

Euskara idatziaren batasun eta gaitze bidean, gure Iiteratur tradizioa
hartu behar dugu erreferentzi puntu nagusitzat. Hiztegiari dagokionez,
tradizio horretan ondu den hitz-ondarea izan behar dugu gidari halabe
harrezkoa. Horretarako aldez aurretik literatur tradizio hori, zaharra eta
berria, ezagutu egin behar dugu. Nere ustez orain, lehen ez bezala,
badugu tresna bat ohizko hitz-ondare hori gutxieneko oreka eta zehazta
sunez eta bere osotasunean ezagutzeko. Tresna hori Koldo Mitxelenak

(2) Dena dela honetaz ene iritzia Hauta-Ianerako Euskal Hiztegia-ren hitzaurrean,
25-26 orr.-elan ematen dut. Bestalde, delako hiztegi hori hemen adierazten saituko naizen
irizpideen aplikazio praktikoa da.
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hilburuko bezala utzi zigun Orotatiko Euskal Hiztegia da. Hiztegi horre
tan eskaintzen zaigun altxorraz jabetzea eta hura kontuan hartzea da
eman behar dugun lehen pausoa.

Dena dela badakigu tradizio hori askotarikoa dela, eta euskalkika ez
ezik garaika eta are mailaka bereizten dela. Tradizio horretatik zen hartu
behar dugun gerorako utziz, hartu behar duguna nola, zein eratan, zein
itxuratan hartu behar dugun aipatu nahi nuke lehenik. Honi buruz nere
irizpidea hau da: batasunak egungo euskara batzea du helburutzat, ez
azken 500 urteetako euskara batzea. Ez dezagun ahaztu egungo euskara
idatzia baturik balego ez genukeela batasun-auzi larririk. Hortaz, hitz bat
gaur egun idazle guztiek berdin erabiltzen badute, hitz horri buruz bata
suna egina dago eta forma hori onartu beharko genuke, iragana gorabe
hera. lido beretik, gaur egungo idazle gehien gehienek forma jakin bat
erabiltzen badute hori hartu behar genuke, baldin eta gehiengo hori aIde
guztietako gehiengoak, bereziki Ipar eta Hegoaldekoen gehiengoak osa
tzen badu.

Gogoan dut batasunaren txostenean, euskalkiak elkarrengandik bere
ziz doazela eta, iraganari begiratzeko gomendioa eman zela (3). Baina
gomendio hori estrategia hutsezkoa zen eta ez da lege orokortzat hartu
behar. Are gehiago, ez du zilegiztatzen batasunaren aitzakiarekin antzina
ko euskara jatorren bat birreraiki nahi izatea. Batasuna dela eta, sustrai
bila ibiltzeak ez du, oro har, zentzurik. Izan ere, hizkuntza-mota zaharrak
ez dira inon berriak baino hobeak, igoaleko onak dira denak. Euskararen
kasuan, begien bistakoa da erdararen eragina dela eta, gure hizkuntzaren
ahultze nabaria gertatu dela zenbait alorretan. Baina ez dut uste, inola
ere, hiztegiaren alorrean hori gertatzen denik.

Hitz bat forma desberdinetan banatua agertzen bada, orduan bat
hautatu beharrean aurkitzen gara. Oro har gaur egungo formen artean

(3) Horrekin batean eta hori dela eta gure artean askotan aipatu izen den italieraren
kasuaz zerbait argitu beharra dago. Egia da egungo italieraren oinarria toskanoa dela, baina
ez da egia duela ehunen bat urte Italia politikoki batu zenean italiera batu bezala toskanoa
hautatu zenik. Hautaketa erdi aroan bertan egin zen: harrez gero italiera toskanoa zen.
Duela ehun urte egin zena italiera hori Italia guztira hedatzea izan zen. Bestalde italiera
ltalia guztiko hizkuntza bihurtu zen heinean Erromaren pisua nabaritzen hasi zen. Eta
gauza jakina da aspaldi honetan Erromako hizkera dela italieraren burua, eta Florentzia
dela Erromaren eragina pairatzen duena, eta ez alderantziz. Ik., adibidez, Tulio de Mauro
ren Storia IinKuistica dell'/talia unita (Roma 1979). Beste horrenbeste esan daiteke katala
naren kasuan, non batasuna Barcelonako mende hasierako hizkera biziaren gain eratu
baitzuen Fabrak, M. Segarra-ren Historia de la ortoKfaJia catalana-n ikus daitekeenez,
besteak beste. Kontrako muturrean friuliera dugu, non P. P. Pasolini-k Erdi Aroko eredue
tan erabat onarriturik eta egungo friuliera bizia ezertarako kontuan izan gabe literatur
friuliera zoragarri bat eratu baitzuen. Hain zoragarria non inork ere (ezta Pasolinik berak
ere) ez baitzuen erabili.
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egingo nuke nik hautaketa, bi muturretakoei -muturrok aski hedatuak
direnean- lehentasuna emanaz, baina bestela erdialdeko formen aIde
makurtuaz, batez ere erdialdeko formok bizkaierazko tradiziokoekin bat
datozenean, edo oso berriak ez direnean. Forma-aniztasun horren aurrean,
gaur egun inork edo ia inork erabiItzen ez duen forma zaharkitu bat
proposatzea arriskutsua iruditzen zait, arazoa konpondu beharrean oke
rragotu egin dezakegulako, lehian forma bat gehiago sartzen baita. Bata
suna ezartzeko ditugun baliabideak mugatuak dira, eta hortaz batasuna
ren prozesuan kostu-kontuak ere kontuan izan behar ditugu. Eta erraza
goa eta merkeagoa gertatuko zaigu gutxien direnak gehienen formara
ohitzea, denok forma ezezagun batera ohitzea baino. Aldamenekoarena
baino, inorena ez den forma erabili nahiago duena ez dago batasunaren
izpirituan. Honek guztiak ez du esan nahi forma zaharkituak besterik
gabe baztertu behar ditugunik. Une honetan gure hizkuntza batzeaz
gainera eta batera, hura areago trebatzeko eta maila jaso eta landuetara
hedatzeko premia dugu. Egiteko horretan forma zaharkituok hainbat
hutsune betetzeko bidea eman dezakete. Guzti honei buruzko adibide
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bat ipintzeko, hertsi/hetsi/itxi-ren arazoan, hizkuntzaren maila arrunterako
itxi eta hetsi hartuko nituzke, itxi-ri lehentasuna emanez, baina hetsi-k,
sinonimo gisa eta batez ere Iparraldeari begira egiten diren testuetan
tokia duelarik. Gaur egun inon-edo bizirik ez dagoen hertsi aldiz, zeregin
jasoagoetarako utziko nuke. Beraz nik ez nuke ate bat hertsiko, itxiko
baizik, baina Jainkoari eman behar zaion kontu hertsiaz mintzatuko nintzateke.

EUSKARA BIZIAZ

"Euskara bizia" delakoa da, agian, gure eguneroko eztabaitetan era
biltzen ditugun adigaien artean nahasiena eta nahasgarriena. Askok eus
kara batuaren aurkako arma bezala erabiltzen dute, eta gehienek erdal
eraginaren aurrean errazkeriari amore emateko aitzakiatzat.

Neretzat euskara bizia zera da, hizkuntzaren berezko bilakaeraren
ondorioz gaur egun lpar eta Hegoaldeko euskaldunik gehienak, erabiltzen
ditugun hitz eta joskeren multzoa. Eta ni bederen euskara bizi horren
aldeko naiz. Are gehiago, Iparrean edo Hegoaldean soilik erabiltzen diren
erderatikako formak eta joskerak, herri-Jiteraturan ongi finkatuak badin
badaude, hots, atzo goizeko berrikeriak ez badira, ontzat emango nituzke
euskara idatzian, maila herrikoi edo apalenean bederen. Ezin onartuz
koak iruditzen zaizkit, ordea, gaztelaniaren eta frantsesaren azken bolada
honetako eraginez etxeratu zaizkigun berrikeriak. Eta arrazoia argi dago:
berrikeria horiek hesirik, mugarik gogorrena eraikitzen ari direlako eus
kaldunon artean, Hego eta Iparraldeko euskaldunen artean.

Puntu honetara helduz gero, "euskara bizia", "herriak erabiltzen
duen euskara" eta horrelakoetan inplizito edo esplizitoki onarriturik,
azken urteotan plazaratzen ari zaigun joera arriskutsua salatu behar dut:
zabarkeriaganako joera. Egungo euskaldungoaren zenbait alderdirentzat,
badirudi, euskaraz -ortografia eta morfologia batua errespetatuez gero
gainerakoan edozein moduz idatz daitekeela, edozein hitz, eta edozein
eratan eta edozein modutan erabil daitekeela. Ildo honetatik, eta hau da
arazoaren alderdirik larriena, badirudi gaztelaniazko -joera hau ia Hegoal
dean soilik ematen baita- ia edozein hitz erabil daitekeela euskaraz. Eta
are okerrago dena, badirudi kontu honek ez duela inolako axolarik,
huskeria bat dela, eta zabarkeria galgarri hau salatzeak ez duela zentzu
rik. Izan ere kontua euskaraz idaztea omen da, gainerako guztia libre da,
berdin da. Eta harrigarriena hau da: "Euskadi berejabe eta batu bat"
aldarrikatzen dutenen artekoak direla, hain zuzen, Iparraldeko gure anaiak
kontuan hartu gabe espainolarekiko mendetasun ikaragarri horrenganako
zaletasun gehien agertzen dutenak, chicanoenaren pareko hizkuntza kolo
nial hori, hizkuntza bananero hori praktikan lotsagabekien erabiltzen
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dutenak, kontutan hartu gabe, antza denez, politikoki hain lehiatsu sala
tzen duten diglosiaren ondorio zuzena dela beren euskara diglosikoa (4).

Zabarkeria honen oinarrian herriaren ikuspegi nahasgarri bat dugu.
Adibidez derrota, jeringilla edo frakaso herriak erabiltzen dituela esaten
dugunean, zein herriz ari gara? Hasteko, Iparraldeko euskaldunak sartzen
ez diren herri batez, noski. Bestalde, hegoaldekoak konturatzen gara
horrelakoak erabiltzen ditugunean erdal hitzak erabiltzen ari garela, eta
pairatzen dugun hizkuntz-mendetasunezko egoerak hartaraturik erabil
tzen ditugula. Eta harrigarria da herriak arrotz-tzat hartzen dituen hitzak,
herriaren izenean euskal hitz-tzat ezartzeko zenbaitek agertzen duen
nahia.

Arazoa benetan larria da dagoeneko, eta nere ustez adierazpenen bat
egin beharko genuke Euskaltzaindikook honi buruz. Eta kontu honetan
Euskaltzaindia Euskal Herri osoari begira baizik ezin da jokatu. Zilegi du
Euskaltzaindiak euskalki batean edo alderdi batean ongi sustraiturik dagoen
hitz bat, batez ere hoberik ez denean, erabat gomendatzea; baina bere
izateko arrazoiari uko egingo lioke hemengo edo hango soilik diren erdal
hitz heldu berriei atea zabalduko balie.

"GAIZKI ERATURIKO" HITZEZ

Egia esan, ez dut ulertzen nola izan duen gure artean hainbesteko
eraginkortasuna eta arrakasta hitz bat baztertu nahi izateko, "gaizki"
eraturik dagoelako irizpide honek. Eta etsita nago hizkuntzaz kanpoko
arrazoiak izan direla, eta direla, arrakasta honen sustrai nagusia. Auzi
honetan hainbat gauza argitu behar dira.

Lehenik, gure artean hitz bat gaizki eratutzat jotzeko erabiltzen diren
irizpideak beste hizkuntzetako hitzei ezarriko bagenizkie, ezin konta aha
lakoa izango litzateke horietan ere gaizki eraturik aterako litzaizkiguke
nak. Adibidez autobits edo electron hitzak, abestu edo sendi bezain gaizki
eratuak daude. Eta laspel itxuragabeki eratua dagoelako baztertzen dute
nek gogoan eduki beharko lukete gas delakoa Van Helmont-ek latinezko
chaos-etik gogoak eman zion bezala eratorriz sortua izan zela, eta beraz,

(4) Katalunian ere bada halako eztabaida bat gai honi buruz. Baina gurearekiko
aldeak nabariak dira. Lehenik, espero zitekeen bezala nazionalista ez direnak dira catala
light delakoari, katalan erdaldunduagoari, nolabait esan, amore ematearen aldekoak. Biga
rrenik, gure arlean txukunen direnek baino txukunago idazten dute light-zaleek, eta guk
begitandu ere ezin dugun begirunea agertzen dute literatur tradizioaren aldera. Bestalde,
eztabaidaren maila benetan garaia da, zertan ari diren dakitenei dagokiena. Ik. adibidez
X. Pericay eta F. Toutain-en Verinosa Ifengua (Barcelona, 1987) edo Diari de Barcelona-ren
Llibre d'estil delakoa (Barcelona, 1987).
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irizpide horren arabera, bestea bezain baztergarria dela. Orobat, ez litza
teke zaila frogatzen araudi hitza arautegi bezain ongi edo gaizki eratua
dagoela (5); gainera araudi-k abantaila bat du gutxienez arautegi-ren
aldean: sustraituagoa dagoela gure literaturan.

Bigarrenik, badirudi irizpide hori gogoak ematen digunean edo kome
ni zaigunean soilik erabiltzen dugula. Adibidez, eta milaren artean hiru
soilik aipatzeko, irrati, argazki eta idatzi, baztergarritzat jotzen direnak
bezain oker edo okerrago sortuak daude, eta hala ere ez dute-besteei
egozten zaien san benitoa jaso. Are gehiago, "hitz gaizki eratuen" irizpi
de honen aldekoek berek sortzen eta bultzatzen ari dira monastegi edo
ministrari bezalakoak, berentzat erabat arbuiagarri izan beharko luketenak.

Eta hirugarrenik, "gaizki eratutako hitz" adigaiak berak ez du zen
tzurik inongo hizkuntzatan, besteak beste "analogia" deritzan gertakari
bat badelako, nonnahi· eta noiznahi etengabe ari dena. Azken batean,
sabindarren neologismo gehienak analogi bidekoak dira. "Obispo"-ren
ordez sortu zen hitzak gogazain behar zukeen ohizko elkarketa-erregelak
aplikatu izan balira, baina ezin daiteke uka gotzain analogi bidez eratua
dagoenik. Beste adibide bat jartzeko argita/pen analogikotzat hartu behar
da, ugaritu-ren ondoan uga/du dugunez gero. Eta nor ausartuko da
analogiaren bidea gaitzestera?·Zer dira, bada, lehen aipatu ditudan monas
tegi eta ministrari analogikoak baizik? (6) Honek ez du esan nahi, noski,
gure artean asmatu eta proposatu diren hitz guztiak onartu behar ditugu
nik. Ezinezkoa litzateke gainera (7). Esan nahi dudana hau da, eratze
moduaren irizpidea ez dela irizpide eraginkorra, eta horrelako hitzetan,
besteetan bezala, erabileraren irizpidea erabili behar dela. Hortaz gazteria
gaztedi baino egokiagoa iruditzen bazait, ez da gaztedi gaizki eratua
dagoelako, baizik eta gazteria-k tradizio luze eta zabalagoa duelako, beste
rik gabe. Baina ildo beretik, ez genuke ahaztu behar a/dundi-k diputazio-k
baino tradizio zabalagoa duela euskara idatzian (8); eta zer esanik ez,
ministro-k ministrari-k baino.

(5) Ik. -di atzizkiari buruz I. Sarasola "Larramendiren eraginaz eta" ASJU 1986, 206
5gn oharra. Atzizkien ezartze-eremua nola doan aldatuz hizkuntza baten historian zehar
1. Dubois eta Cl. Dubois-en Introduction a la lexicographie: Ie dictionaire (Paris, 1971)
liburuan ikus daiteke, 133-198 orr.-etan.

(6) Bestela, zer da tegi erasten zaion monas hori, edo non da ministrari zilegiztatuko
lukeen ministratu?

(7) Badirudi ahaztu egin zaigula munduko literatur historiako autore gailen gehienak
-bereziki hizkuntzaren eraberritzeren batek hartu dituenak- hitz-asmatzaile porrokatuak
izan direla, eta hitz horietako gehienek ez dutela gerora inongo arrakastarik izan. Shakes
peare-ren kasurako, esaterako, ik. Albert C. Baugh A History of the English Language
(London, 1959), 281 hh. Bestalde Paul Bacquet-ek (Le vocabulaire anglais, Paris 1974, 78)
dioen bezala "il est souvent impossible de savoir pour quoi tel mot a ete adopte et tel autre
ecarte".

(8) Ik. aldundi sarrera Orotariko Euskal Hiztegian. Bestalde Lizundia adiskideak behin
baino gehiagotan adierazi du a(ha)/dundi hori ez dela "diputaci6n", "conjunto de apodera-
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Dena dela ez nuke ukatuko hitz berriak eratzeko, oro har eta sal
buespenak salbuespen, ohizko elkarketa-erregelez baliatzea gomendaga
rriago denik, eta hau arrazoi soil bategatik: horrelako hitzek onartuak
izateko probabilitate handiagoa bide dutelako, besterik gabe. Baina guztiz
arriskugarria iruditzen zait aski sustraitua dagoen hitz analogiko bat baz
tertzeko haren kide "ongi" eratua proposatzea, batasuna egina edo ia
egina genuen formetan bitasuna sortu besterik ez baitugu egiten horrekin.

Bestalde, badira bi arrazoi hitz berri horienganako orain askok duten
ezinikusizko jarreraren ordez halako onginahitasunezko bat agertzeko,
batez ere erdal hitzak ordezkatzeko sortu ziren neologismoenganako.
Lehengoa, horiek baztertuz gero geratzen zaigun hautabide bakarra, gehie
netan, gaztelaniazkoa onartzea delako. Bigarren arrazoiak axola handia
goa duo 90 urte daramatzagu iritzi ideologikoak eta alderdikeriak bultzatu
rik, eta arrazoi linguistikoak aitzakiatzat erabilirik, aurreko belaunaldiaren
lana zapuzten eta hankazgoratzen: hala jokatu ziren sabindarrak larra
menditarrekin eta hala jokatzen ari gara gu sabindarrekin. Jokaera horre
kin euskaldungoa nahastea eta gure indar urriak alferrik barreiatzea bes
terik ez dugu lortu. Gure belaunaldiari, batasuna bideratu duen belaunaldiari
dagokio azken 90 urteotako dinamika galgarri hau haustea eta hurrengo
belaunaldiei jokabide ereduzkoagoa erakustea. Azken buruan eskatzen
dudan gauza bakarra amnistia osoa besterik ez da, gure aurretik gu
bezala borondaterik hoberenarekin euskalgintzan aritu ziren gizonen eta
emakumeen lanaren alderako amnistia orokorra (9).

dos" edo horrelako zerbait baizik, zerbait izatekotan. Nere ustez bi gauza nahasten dira
baieztatze horretan: hitzaren esannahi "etimologiko"a -hitzak "izan beharko lukeen" esan
nahia- eta testuetan agertzen duen egiazko esannahia. Argi dago, testuetara jotzea asko,
a(ha)ldundi erabili duten guztiek gaztelaniazko diputaci6n-en adiera jakin baten ordain
bezala erabili dutela, eta beraz hori dela a(ha)ldundi-ren esannahia, eta ez besterik. Badiru
di ahaztu egin dugula edozein hizkuntzatan hitzen esannahia erabakitzeko irizpide etimolo
gikora joko bagenu kea bezala haizatuko liratekeela hizkuntzotako hiztegiak. lido beretik,
eta hainbatetan aditzera eman den beste kontu bat aipatzeko: enparantza euskaraz "babes
garria, toki babestua" edo dela esaten denean, zer esan nahi du hor "euskaraz" horrek?
Berez, Gipuzkoako zenbait alderditako herri-euskara. Azken ehun urteotako euskara ida
tzian -eta ez gutxiren ahozko euskaran-, aldiz, "plaza" esan nahi du enparantza-k, hots
plaza-ren baliokidetzak erabili izan da, salbuespenik gabe. Eta bigarren hau ere ez al da
"euskara"? Bestalde, aldundi-rekin jarraituz, argi dago gaztelaniazko diputaci6n-ek adiera bat
baino gehiago duela. Hiru, M. Moliner-en hiztegiaren arabera. Eta hain zuzen hiruretatik
nazioartekoa ez den bakarraren ordaina da euskarazko aldundi delakoa.

(9) Horregatik nahiago dut nik eleberri, elaberri baino, hura izan baitzen aurreko
belaunaldiak erabili zuen forma bakarra. Gem, bat baino gehiago, "jatorragoa" zelakoan eta
Axularren lekukotasuna aipatuz elaberri erabiltzen hasi zen, batasunari arazo bat gehiago
sortuz. Euskal Iiteratur tradizioa gidaritzat hartuz ezin daiteke baiezta ela- ele- baino
jatorragoa denik. Toponimia hartuz ez dakit, baina literatur tradizioa hartuz ez. Pouvreauk
eleberri erabiltzen du -hiru aldiz gutxienez-, eta bestetan hain gogoko dugun Leizarragak
elhe zar (ez zahar.0. Hitz baten forma-batasuna hautsi baino lehen kontuzago ibili beharko
genukeela uste dut.
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Bidezko zen bezala irizpide honetaz baliatu zen Euskaltzaindia eus
kal hitzak zein ziren zehazteko 1959-an aditzera eman zuen agirian. Hala
behar zuen, erabilera baita, berez, hitz bat onartzeko hizkuntza guztietan
aintzat hartzen den irizpide nagusia. Dena dela, gure hizkuntzari dago
kionez beharrezkoa da zenbait zehaztapen egitea.

Kultur hizkuntza guztietan -eta euskara kultur hizkuntza bihurtu
nahi dugu- hizkuntza idatzia hartzen da erreferentzi puntu nagusitzat.
Idatziz erabiltzen ez diren hitzak ez dira hizkuntzakotzak hartzen eta ez
dira hiztegi orokorretan jasotzen, edo jasotzen direnean halako marka
berezi batez jasotzen dira. Euskaraz ere horretara ohitu beharko genuke.
Azken 90 urteetan ez dira falta izan gure tradizio idatzia aintzakotzat ez
hartzeko, hura ez balego bezala aritzeko jokaerak. Eta bi aldeetatik gerta
tu da hori: literatur tradizio hori erdaldunduegia aurkitzen zutenen alde
tik, eta ahozko hizkuntza erdaldundutik urrunduegia aurkitzen dutenen
aldetik. Jokaera horiek guztiz arriskutsuak iruditzen zaizkit. Gure literatur
tradizioa exkaxa da eta ahula, eta ez da euskal bizitza osoaren oihartzun
betea. Baina ez dugu, ezin izan dezakegu oinarri hoberik euskara kultur
hizkuntza bihurtzeko. Horrela jokatu dira munduko kultur hizkuntza
guztietan eta gu ez gara, ezin gaitezke izan bestelakoak. Gure kasu
berezian tradizio idatzia osatzeko ahozko euskarara jo beharko dugu,
baina hura osatzeko, ez hari kontra egiteko (10). Gainera ahozko hizkun
tzako ekarpen horiek erabilera idatziaren arragoan frogatu beharko dute
bere gaitasuna euskal hitz betetzat hartuak izan aurretik.

Erabilera idatziaren irizpidean aide koantitatiboak adina edo gehiago
aide koalitatiboak izan behar ditugu kontuan. Hots, edonon eta edonoiz
bezala idazle onen usadioa izan behar dugu gidari. Hiztegi-arazoetan,
Iehen aipatu ditudan arrazoiakgatik, tradizio berria izan behar dugu batez
ere kontuan. Hots, mende honetako euskal idazle gailenen obra izan
beharko genuke gidari nagusia euskara batuaren hiztegi orokorra eratze
ko orduan. Eta eskola edo joera nabarmen bateko idazleek, adibidez
sabindar amorratuek, sortutako hitzak onartzeko ala ez onartzeko, gaine
rako idazleen artean eta bereziki idazle ereduzkoetan izan duten harrera
aztertu beharko genuke. Baina berdin jokatu beharko genuke azken
urteotan asmatuekin, eta erdaratik gordin gordinik edo euskal itxura apur

(10) AIde honetatik aski interesgarria eta aintzat hartzekoa iruditzen zait G. Garatek
atera berri duen Erderakadak Ian mardula. Dena dela, zorrotzegia da, ene ustez literatur
tradizioan aski sustraituak dauden zenbait joskera epaitzean. Esaterako -tik gelditu delakoan
agertzen bide dituen zalantzak ez dira bidezkoak: bestetan aipatzen dituen Leizarraga eta
Axularrengan aurki daitezke horren lekukotasunak, eta orobat iparraldeko tradizioko auto
rerik gehienetan.
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batekin etxeratu zaizkigunekin. Badaezpadako neurri hau hartzea beha
rrezkoa iruditzen zait, gerra aurrean bezala hiztegi edo joera nabarmen
baten jarraitzaile itsuen lanari egiatan dagokion pisua emateko.

Bada beste arazo bat gure hizkuntzaren ibilbideagatik garrantzi bere
zia duena. Aho hizkera eta euskara idatziaren arteko gorabeherena da.
Mendetako marjinazioaren ondorioz euskara idatzia ez da gauza izan
kultur hizkuntza guztietan nahitaezko den maila jasoa eratzeko. Gure
literaturaren problema nagusia herri-moldeei lotuegia egon dela da. Eta
maila landu hori osatzeko behar ditugun gure tradizioko zenbait hitz
zahar, berri edo asmatu ontzat ez hartzeko aipatzen den harako "herriak
ez du erabiltzen" hura ez da berez bidezkoa. Salamankako nekazariak ez
ditu egungo gaztelaniaren hainbat eta hainbat hitz eta esapide jaso ezagu
tzen, eta hala ere ez ditut horiek gaztelaniatik baztertuak ikusten (11).
Rain zuzen ere euskara kultur hizkuntza bihurtzeko dugun egitekorik
garrantzizkoena hau da: hiri-giroan sortzen ari den euskaldungo ikasia
bizkortzea, eta euskararen berreskuratzean duen lehen mailako erantzu
kizuna ikuseraztea. Izan ere, nonnahi bezala hizkuntza onaren eredua
klase hiritar ikasiena izan behar du gure artean ere. Rori lortzen ez
dugun arte euskararen egoera kultur hizkuntza bezala kolokan egongo
da (12).

Euskara zailaren eta errazaren auzi honetan, ezertara ez datozen
alferrikako zailtasunak bezain kaltegarriak gerta daitezke errazkeriak. Dena
dela "euskara erraza"-ren kontzeptua bera nahasgarria iruditzen zait,
zeren badirudi "euskara erraza"-ren bide horretatik gure komunikatze
premia guztiak betetzen ahal ditugula adierazi nahi dela, eta hori faltsua
da. Zeren liiaki Segurolak idazten zuen bezala (13), euskaraz ez dakitenei
erakusteko eta bidenabar dakitenei ahantzerazteko asmatua dirudien zorio
neko "euskara erraz" hori ez da zail ez dena, zaildu gabe dagoena baizik,
"oinarrizko" lerroan baizik higi ezin daitekeena.

ERDAL HITZEZ

Inork ez du zalantzan jartzen euskaraz ongi sustraituak dauden
erdaratiko hitzez gainera, erdal hitzen premian gaudela. Lehen aipatu

(I I) Oraindik gogoratzen dut duela zenbait urte egunkarietan agertu zen berri bat,
Espainiako nekazari-eskualdetako biztanleen erdiak edo TV-ko publizitate-hizkera ulertzen
ez zuela zioena.

(12) Honetaz, beste hainbat gauzez bezala, gure artean konturatu zen lehena Etxebe
rri Sarakoa izan zen: "Eguiaz aide guztiz hunen (euskararen) ~orthea i<;an da haguitz
diferenta bertce lengoayetaric: cembatenaz-ere hauc edertzen eta hazten baitira guehiago
gende letradunen artean, eta gaizcoatzen nekha<;alenetan, hambatenaz Eskuara contrarago
da tratatua" (RIEVeko argitaraldiko 192 h.).

(13) Ik. Nikolas Ormaetxea, Quito-n arrebarekin (Donostia, 1987), hitzaurreko 32 gn orr.
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dudan 1959-ko agirian esaten du ere Euskaltzaindiak hizkuntza berezien
gainetik zabaldurik dauden kultur hitzak ontzat hartzea eta erabiltzea
begi onez ikusten duela. Arazoa ordea, atea noiz eta noraino zabaldu
behar dugun zehaztea da, horretaz iritziak finkatzea.

Lehenik hau esan behar da: aIde guztietan bezala gure artean ere
beti izango direla kontu honetan garbizaleak eta ez hain garbizaleak, eta
gehiegikeriak mugatzen badira hori ez dela kaltegarria. Bide mehar bat
baino areago, ikusmolde eta joera desberdinak leku izan dezaten bitarte
eroso eta zabalagoa taxutu behar genuke. Hala ere arazoa bere hartan
dirau, gehiegikeriak zehazten ez ditugun bitartean.

Dena dela, gurea bezalako hizkuntza txiki eta menderatuek garbiza
leak izan behar dute. Hori da munduan zehar legea. Horrela, adibidez,
eta Txillardegik behinola gogoratzen zigun bezala, txekoak garbizaletasu
naren ildotik jo zuen alemanaren eta errusoaren aurrean kultur hizkun
tza bihurtu zenean, eta zer esanik ez hungaroak, alemanaren aurrean.
Orobat, Kanadako frantsesa garbizaleagoa da Frantziakoa baino, ingelesa
ren erasoa bortizkiago pairatzen duelako, hain zuzen. Izan ere liberalis
moa aldarrikatzea, ekonomian bezala hizkuntz arazoetan, indarra eta
aginpidea dutenei dagokie. Txikiak, indargabeak ezin dugu eskuzabalki
jokatu, nahikoa Ian izango baitugu bestela ere gure nortasuna erabat
desitxuratua gerta ez dadin, haindiagoen erasoaren azpian.

Bigarrenik, nazioarteko hitzak ez dira hainbatek uste duten bezain
ugariak, are Europako kultur hizkuntzak soilik hartzen baditugu kontuan.
Izan ere, hiztegi orokorrari dagokionez, nazioartekotzak jotzen ditugun
hitz gehienak latin-hizkuntzetan eta ingelesez bakarrik erabiltzen dira.
Eta askotan ezta hori ere; eta ez dira, ez, gutxi, espainolezkoak soil soilik
direnak. Are gehiago, ez dira falta rotu/ador bezalakoak, espainolaren
eremu osokoak ez, baizik Espainiakoak besterik ez direnak. Ikusten denez
nazioarteko hitzena ez da zenbaitek uste duen bezain alor erosoa.

Bada beste arazo bat ohartzen zailago delako larriagoa gertatzen
dena. Nazioartekotzat jotzen ditugun hainbat bereizkuntza ere ez dira
hain hedatuak, eta askotan espainolarenak besterik ez dira. Askotan
entzun ditugu, administrazio edo zientzia edo teknika testu edo hiztegiez
ari garela, horrelako baieztapenak: "baina gauza bat da indu/toa eta beste
bat barkamena", esaterako. Ez dut nik hori ukatzen, baina non diren
gauza desberdinak jakin nahiko nuke. Zeren ingelesez, urrutirago joan
gabe, "pardon" erabiltzen baita bientzat, arazo larririk gabe, antza denez.
Eta zer esan osasun/osasunketa bereizkuntza itxuragabe horretaz, noraino
garen gaztelaniaren morroi besterik erakusten ez duena? Horrelako adibi
deak, salbuespenak baino areago, erregela dira.
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Hala ere, gure artean, euskararen eguneratze eta mailaz altxatzea
dela eta, gaztelaniaren adigai-egitura gure hizkuntzara aldatzen ari gara,
besterik gabe. Oharkabez edo ohartuki, gaztelania dugu erreferentzi pun
tua. Hortaz, gaztelaniazko hitzak gordin gordinean hartzen ez ditugunean
ia sistematikoki egiten ari garena hau da: hegoaldeko herri-euskara erdal
dunduena ontzat harturik hitzon gaztelaniazko funtsa onartu eta axalari
euskal itxura apur bat eman. Horrela sortu ditugu beste milaren artean
karteldegi, enpresari (edo entrepresari berdin zait) edo aparkaleku (14).
Jokaera hau guztiz galgarria iruditzen zait, zeren hitzon axaleko euskal
itxura horrek berorien errotiko espainoltasuna ezkutatzen baitute, eta
gaizki ezarri den arazo baten irtenbide faltsoa besterik ez direla ahanzte
raz bait iezaiguke (15).

Beste aIde batetik badirudi ez garela konturatzen mendean gauzka
ten hizkuntzak, munduko bi hizkuntza pedanteenak direla une honetan.
Eta hizkera tekniko eta jasoaren izenean gureganatzen ari garena espai
nolaren eta frantsesaren pedantekeria dela. Hortaz egun lektiboa nazioar
tekoa eta jasoa iruditzen zaigu, eta eskola-eguna aldiz sukalde-kutsukoa
eta apala. Gure iritzia aldatuko litzateke beharbada ingelesez eta Europa
ko hizkuntza gehienetan eskola-eguna, besterik gabe, esaten dela jabetu
ko bagina. Eta Galaxietako gerra delakoaren ordez inork izarretako gerra
proposatuko balu "horra garbizalekeria hizkuntza pobretzen" entzungo
luke. Gure ezjakinean ez dakigu jatorrizkoa, ingelesa, izarretako gerra
dela, eta halaber dela frantsesez, zeren honetan, beste askotan bezala,
egungo gaztelaniak, ikasle bipil agertu nahi duenez gero, are frantsesari
hartu baitio gaina pedantekerian.

(14) "Cartelera"-ren kiderik ez dago ez frantsesez (cf. "rubrique des spectacles"), ez
ingelesez (cf. "entertainments") ez beste hizkuntzetan, eta ez dakit zer premia betetzen
duen euskaraz. Euskal Herri osoari begira egokiago dirudi ikuskizunak edo horrelako
zerbait. Dena dela espektakuloak bera ez da karteldegi bezain gaztelaniara makurtua eta
besterik ez bada, euskaldun guztiontzat balio duo Ingelesez, frantsesez eta abarrez eta dago
"empresario"-rik, lan-emaile edo enplegu-emaileak baizik. Zegatik aparkaleku eta ez estazio
naleku (cf. frantsesez stationner)? Eta zer bekatu egin du parkin nazioartekoak?

(15) Ildo beretik, gure premiak zein diren aldez aurretik aztertu gabe, gaztelaniazko
hiztegia doblatzen ari gara, ia sistematikoki erdal baliabideen calco-aren bidez eta gure
tradizioa askotan bestelakoa dela kontuan hartu gabe. Horrela gaztelaniazko -mente guztiak
-ki atzizkiaren bidez ematen ditugu beti, beste bide guztiei atea itxirik, eta orobat, re
guztiak ber- edo bir-en bidez, bide jatorragoak eta egokiagoak egon daitezkeela burutik
pasatzen ere ez zaigularik. Esaterako, duela gutxi Euskaltzaindiaren sari bat irabazi duen Ian
baten izenburuko bergaitzen hori. Kontua ez da hitza, baizik eta sortu duenari ez zaiola
burutik pasa ere egin beste bideren bat, gaiberritzen adibidez, egokiago eta ulerterrezago
izan daitekeenik. Orobat, erdaratiko hitzei, bere esannahi jatorraz ahazturik, gaztelaniaz
dutena egozten hasiak gara. Horrela HIES zorioneko horretan eta abarretan, eskasia, euskal
literatur tradizioan falta-ren sinonimo izan dena, escasez-en eraginpean "urritasun" esana
hiaz erabiltzen hasiak gara. Eta telebistan eta, loratu berri den emendakin itxuragabea,
euskal tradizioaren arabera "gehikin"-en kide edo izan beharko zukeena, baina enmienda
ren eraginez "zuzenkizun"-en ahaide bitxia gertatu dena.
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Nere ustez auzi honetan garrantzizkoena, galdu dugun euskararen
duintasunarenganako sentiberatasuna berreskuratzea da. Euskal hitzak,
Euskaltzaindiak 1959an gogoratu zuenez, euskara bizian sustraituak dau
denak dira, eta euskara idatziaren hitzak gure literatur tradizioak landu
dituenak dira. Hots euskal hitzak ez dira erdal hitzak. Hitz arrotz bat
etxekotzat hartu baino lehen gorabehera guztiak asko pentsatu eta ongi
pisatu behar dira. Horrela jokatzen dute beste baten erabat mende erori
nahi ez duten hizkuntza guztiek.

Euskaldungoari ikuserazi beharko genioke euskararen galtzeak bi
alderdi dituela: bat erabatekoa, gehien nabarmentzen dena, bere nazio
hizkuntza ahazten edo erabiItzen ez duenarena. Baina euskararen erdal
duntzea prozesu berberaren beste aldea besterik ez da. Eta honetan
gogor egitea bestean gogor egitea bezain garrantzizkoa da, eta ez da, ez,
zailagoa.

Batek baino gehiagok ezinezkotzak joko du euskara egungo euskal
dunen komunikazio-premia guztietarako gai bihurtzea gaztelaniazko hitz
asko eta asko onartu gabe. Nik, egia esan, ez dut hori uste. Dena dela
neretzat euskararen batasuna euskararen gaitzea baino garrantzizkoagoa
da. Hots, euskararen gaitzearen prezioa bi euskara, bat frantsesaren men
dekoa, bestea espainolaren mendekoa, sortzea baldin bada, ni bederen
euskararen gaitzearen aurka nago, bidea helburutzat hartzea izango baili
tzateke hori, hots galbidea aukeratzea.

Baina lehen esan dudan bezala, nik ez dut uste euskararen gaitzea
eta batasuna elkarrren etsai izan behar dutenik. Batez ere buruz jokatzen
badakigu. Lehenik zehaztu behar duguna helburua da, hau da, zer itxura
ko hiztegia nahi dugun euskara batu eta eguneratu horretarako. Hori
finkatzea bete betean EuskaItzaindiari dagokio. Gero helburu horretara
euskalgintzan ari garenon indarrak biltzea eta hura iristeko pausoak, hots,
plangintza bat burutzea etorriko litzateke. Bide horretan, nik uste, esku
zabaItasunez jokatu beharko genuke egungo egoerari behar adina amore
emateko, erdarez eta erderakadez behar adina baliatzeko, baina kontuan
izanik behinbehineko amore ematea dela eta helburu baten ildotik ema
ten dena.

Beste aIde batetik konturatu beharko genuke euskararen egoera nabar
menki aldatu dela azken urteotan, eskuan ditugun baliabide eta tresnen
aldetik. Besteak beste eskola eta komunikabideak ditugu gure eskuetan
inoiz ez bezalako neurri batean. Problema zera da, orain arte ezer gutxi
-katalanek ez bezala (16)- erabili ditugula bide horiek euskara txukun-

(16) Katalanak lortzen ari dira azken urteotan, batez ere komunikabideen bidez, ia
erabat galduak ziren hainbat hitz, hirietako hiztun ikasiek ahozko hizkeran berriro erabil
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tzeko. Eta hori, iritsi nahi dugun helburua batere argi ez dugulako
gertatzen ari da (17).

Lerro hauetatik kontrako irudia atera badaiteke ere, uste dut Ian
gaitza eta oro har aski baliozkoa egiten ari garela euskara idatziaren batze
eta gaitze prozesu honetan, are hiztegiari dagokionez. Borondate ona ere
ez zaio falta ahalegin honetan ari garenotik inori. Helburua eta bideak
finkatzen baditugu eta nork bere setakeriak aIde batera uzten baditugu,
hiztegiarekiko auziak zailtasun handirik gabe bidera ditzakegu. Gogora
ditzagun duela hogei urtetako egunak, batasunaren lehen urratsetakoak,
eta ikusiko dugu gauza izan gaitezkeela orduko izpiritua berreskuratzeko,
hots, asmoz eta jakitez aritzeko.

ditzaten. Esaterako bustia edo farcit, erderazko buzan eta rel/eno-ren ordez. Eta entrepiJ-k
(hots, gure artean hainbesteri irrigarri iruditzen zaion ogibitarteko-k!) baztertzea lortu du
bocadillo zorionekoa.

(17) Bada beste alor bat euskal hitzak ezaguterazteko erabat egokia gerta daitekeena:
izkribu elebidunena. Hala ere ez dut inoiz bide hori erabilia ikusi. Adibidez euskararen
normaltzearen aide Ian benetan goresgarria egiten ari den EROSKI-ren produktu batean
lent~iak adierazten du lent~ias-en ondoan. Zergatik ez li/istak? "Herriak jadanik ulertzen ez
duelako"? Baina ez al da hain zuzen, etiketa elebidunen bide hori euskal hitz jator bat
berreskuratzeko biderik egokiena?





ENDRIKE KNORREN HARRERAKO ERANTZUNA

Donostia, 1989-1-27

Gogo onez hartu nuen egun Euskaltzaindian sartu denagandik hitzal
di hau egiteko agindua. Eta gogo onez, ez, damurik, mihi onez, mintza
tuko natzaizue hemen laburkiro.

Ezaguna da ohitura: sar berriaren merezimenduak aipatuz eta gorai
patuz hasten da; gainerakoan, askatasun osoa ematen du Euskaltzaindiak.

Ohitura hau, etxe honetako aztura hau, ez zait zama itogarria gerta
tzen. Batetik, Ibon Sarasolaren merezimenduak agerian dira, bibliografi
liburukietan eta curricula orrietan ez ezik, guztion begietan eta oroime
nean dira. Aitzitik, halako embarras de choix genuke, ez gehiegi aspertze
ko hau bai eta hura ez lerrokadan sar ibili beharko genuke. Eta, bestetik,
ex abundantia cordis hitz egiteak, adiskide batez jarduteak, lana errazten
duo

Donostian sortu zen Ibon Sarasola, Uztailak 11, 1946. Batxillergoa
San Inazio ikastetxean egin zuen. Ondoren, beste askok bezala, ingeniari
tza ikasketak egin zituen, berton, bukatu arte. Filologiara, hortaz, geroago
etorri zen, lanbide agian ez, baina titulubide bereko beste zenbait bezala.
Ez, ordea, letretara. Ezen, utzirik aIde batera haur- eta gaztaroan erakutsi
zuen irakurtzaletasuna, Sarasolak oso goiz ekin zion idazteari. Hogei urte
bete berritan Egan-ek olerki batzu argitaratu zizkion (ikus 26:1-6, 1967,
36-39), eta bi urte geroago Poemagintza liburua plazaratu zen, euskal
Iiteratur mundua (eta euskal mundua soilik) argitu nahi zuen Kriselu-n.
Ez zen orduan, ez eta gero ere, olerkari hutsa izan. Besteren emaitzaz
idaztea laket zitzaion: horra Euskal literaturaren historia (1971), urte
batzu geroago gaztelaniazko itzulpenean ere arrakasta handia lortuko
zuena. Edo Diaz Plaja-k gidatzen zuen Tesoro breve de las letras hispimi
cas liburuan 17. mendeaz Sarasolaren ekoizpena. Eta nola ez aipa, labur
beharrez ari bagara ere, Euskal literatura numerotan (1975) azterketa
beharrezkoa eta gure artean bederen ordurarte ia landu gabeko soroa?

Norbait, edo norbaitzu, Euskal literaturaren historia Iiburuaren kriti
kan, agurka bai, baina egurka ere ibili ziren. Anaitasunean (edota nahiago
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baduzue, nahiz gogortxoa egiten zaidan, Anaitasunan) agian lehenbiziko
kritikalariak, Eibarkoak, iragartzen zituen trumoiak, berriz, ez ziren horren
besterako ("Bere biziko hautsak jasoko ditu liburu honek"). Ezin esan
daiteke, egia zor bait dugu, kritika horietan arrazoi zipitzik ez zela.
Garaiaren kumea, gizakiak oro legez, isuriegi eta emanegi zegokeen Ibon
orduan Hauser, Lukacs eta bestelakoen iritzietara, aIde batetik, eta Trier
ko semearen mezu bortitza (menturaz gehienbat Cohn-Bendit-en bitartez)
iritsia zitzaion, bestetik. Nola ez ikus testu horietan geure askoren behia
lako ispilua, gazteago, edo gazte gineneko geure pentsamoldea? Aro
horretakoxe fruitua da, hain zuzen ere, argitaletxe berak plazaraturiko
Iiteraturaz landako Sarasolaren itzulpen lana, Fanon-en Pour la revolution
africaine tartean, Arantxa Urretabizkaiarekin batera (bidenabar, ez da
ageri hor Sartreren hitzaurrea, honek gero ahantzi nahi zuena eta Ray
mond Aronek literatura faxistakoiaren antologian sartuko zukeena, ikus
Memoires, 714). Isuriak isuri, ordea, Ibonek atseginago zituen beste itzul
penak: estreina, oker ez banaiz, Voltaire-ren Candide (1972), eta berriena
Gideren Teseu (1987), hots, zeinen gutunak argitaratu berri dira, jakin
min gaixtoa zuena gosez utzi duten gutunen egilea. Katalanez lletraferit,
eta euskaraz hafjoa eta dugunez (ergatibo markarik gabe, beste zenbait
hitz bezalaxe) letrajoa esan zitekeena genuen eta dugu, izan ere, Saraso
lao Haizu bekit, hutsarteen larria arintzeko, Ibonek egindako antologia
aipatzea, Gerraondoko euskal poesiaren antologia (1945-1964) (1973). Hau
tatzeak, hautatu beharrak, beste batzuk izu zitzakeen eta ditzake, baina
Ibon ez. Diogun, bestalde, antologia horren interesa ez dela geroztik izpi
batez gutitu. Bere laburrean, batere lotsarik gabe ibil daiteke oraindik
jendartean kopeta gora.

Sarasolak zuen letretarako jaidura, haatik, ez zuen irakurtzeak eta
idazteak asebetetzen. Eta hara non Barcelonan Filosofia eta Letretako
(orduko hizkeraz esateko) ikasle. Ikasle eta irakasle, ezen Urquinaona
plazako etxe eder hartan euskara irakatsi zuen zenbait urtez. Desagun,
bide batez, Kataluniaganako begirunea agertu duela betidanik. Baina
haren begirunea obretakoa izan da: ostataturik zegoen etxean haste
hastetik eskatu zuen otoi katalan hutsez mintza zekiola.

Barcelonako ikasketa-aroa bukatu ahala, lizentziago lana aurkeztu
zuen bertan, Sobre la bipartici6n inicial en el amilisis en constituyentes
(ikus Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo XI, 1977,
51-90). Sintaxi arazoa, bada, trebeki tratatua eta axolako puntu horretaz
idatzirikoa ongi galbahetua.

Handik Salamancara joan zen, Mitxelenaren gerizapean euskal filolo
gia eta hizkuntzalaritza alorretan zuen egarria berdindu asmoz. Eta orduan
txe ikusi nuen nik lehenbizikoz Sarasola, laster hamar urte, 1979ko
Otsailean, oker ez banaiz. Gran Via kalean bizi zen Mitxelena eta Gas
teiztik joan nintzaion, aurreko Urrian abiatua zen Fakultate eta Euskal
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Filologia karrerareri berri ematera. Ibon hantxe bizi zen, arkupetako etxe
hartan. Zoriaren handia: Koldo arkupe horietan beretan ikusi nuen lehen
aldiz, 1967an, izenaz ikastetxe baina izanaz egoitza zen "Hernan Cor
tes"-aren aurrean, euskaldun ikasle talde batekin berriketan, ni ikasle eta
Mitxelena indoeuropar bere kadirarako lehiaketan.

Orduko, hori bai, postazko harremana izan genuen Ibonek eta biok.
1977an bere Euskal hiztegi arauemailea-ren lehen prestaera (horrela zeri
tzan), zirriborro gisakoa, euskaItzainei eta zenbait hilkizuni helarazi zien,
iritzi eske, hiztegigileen artean bakan-bakana den apaltasunarekin. Eta nik
oharrak bidali, eskuratu zitzaizkigun bi aletariko batean idatziak.

Harez geroko urteetan, Gasteizen irakaslekide eta adiskide (batetik
ez da segitzen bestea, jakina denez) bihurtu ginen. Urratsez urrats,
hazten ari zen belaunaldi askok amesturiko eta agintari eta bestelako
askok ukaturiko Herri Unibertsitatea, eta bertan, Koldo buru genuelarik,
Euskal Filologia handitzen, irakasle eta ikerle berriak bereganatuz. "Eus
kal filologiaren antzeko zerbait sortu da", esaten zuen irribarretsu harro
keria higuin zuen errenteriarrak, eta nik isildu beharko nuke arrazoi
berberagatik. Baina beste irakasguneak eta beste aldizkariak ezertan ere
gutietsi gabe, nola ez aitor Gasteizko Fakultateari berea, nola ez ezagut
FakuItateari atxikia dagoen Anuario-aren aitzinamendua eta egokitasuna?

Eskergabetasun gaitza Iitzateke, halaber, Sarasolari zor zaiona ez
aitortzea. Itzala, hein handi batean, hark eman dio Euskal Filologi Sailari.
Habe eta gapirio sendoa izan da han. Ikasle anitzengan irazeki den
autore zaharrenganako interesa haren eragina da, menturaz beste inorena
baino areago. Era berean, itzala zekarten Ibonen argitarapenek: harra,
esaterako, Arestiren olerkigintzari buruzko artikulua, Euskal linguistika
eta literatura: bide berriak liburuan (1981), eta Bilboko poetaren olerki
guztien argitarapenerako sarrera mamitsua. Eta Aresti ahotara etorri denez
gero, aukera dugu hemen esateko, "Nire aitaren etxea"-ren egilearen
defenditzaile (edota beste baten erasotzaile) sutsua gertatu zela Ibon,
hots handia atera zuen mahai inguru batean, 1980ko Martxoan, Gastei
zen bertan. Javier Atienzak aterea zuen Madrilen Maldan behera eta
Harri eta herri poemen edizioa, itzulpena eta guzti, gehi sarrera bat.
Atienzarenak izana zuen aldeko kritika, non eta El Pais-en, nahiz kritika
lariak, berak aitortu bezala, euskararik ez jakin (ikus El Pais, Urtarrilak,
27, 1980). Catedra zuen eta du argitaletxeak izena, baina Iraileko deial
dian ere ez zukeen liburu hark nahikoa lortuko (gure artean, dakidala,
Alfonso Irigoien eta Lourdes Ofiederrak epaitu zuten liburua behar beza
la, Ere aldizkarian). Antolatu nuen mahai-ingurua, bada: han ginen Atien
za, Mitxelena, Sarasola eta laurok. Mitxelenak, bide batez, harritua (eta
kezkatua) ninduen zeharo: deia luzatu nionean, liburua oso ongi zegoela
esan zidan. Baina gero argitu zen gaizkiulertua: aurreko astean utzi nion
Javier Corcuera Atienza-ren Origenes, ideologia y organizacion del nacio-
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nalismo vasco-z ari zen. Zaparraldi galanta, Atienzak han hartu behar
izan zuena, baina galantena Sarasolagandik. Beldur naiz Atienzak, zen
bait iritzi onartu arren, Sarasolari geroztik ez diola barkatu, batez ere
harako gainordokikoa (Orixek bezala esateko, hau da, "mesetario") dei
tzea. Izaera, azken finean, nahi baduzue. Ez pentsa, ordea, zakarra eta
mukerra zenik ez denik Sarasola. Itxurak gorabehera, gizartekoitasuna,
xalotasuna hazta dezakezue berehala, Ibonengan.

Ez pentsa ere arratsalde honetan omentzen duguna Euskaltzaindian
arrotza denik. 1966az gero urgazlea izateaz gainera, asko eta handiak dira
Euskaltzaindiarentzat egin dituen lanak. Arantzazuko eta Bergarako bil
tzarreen ondoren irizpideak finkatu behar ziren eta erabakiak hartu.
Kontsonante bustien batzordekidea izan zen Sarasola eta, nori berea da
zuzenbidea, zenbaitek hatxetegia izendatu duena Ibonek Akademiaren
aginduz denbora laburrean eta guztiz argiro eta trebeki prestatu lerrokada
duzue funtsean (ikus Euskera 24:2, 1979). Hau ere bide batez esana,
Sarasolak ez zuen denen gainetik logika zerutiarra (beste izenez etimo
gia) ezarri. Eta arrazoi osoz proposatu zuen, batzuen atsekaberako, ertzain,
ez hertzain. Azken finean, horren nabarmena ez zaio populuari iturria:
ez ahal zuen esan Arantzazuko fraide batek izen egokia zela ertzaina,
ertzak zaintzeko sortuak izanik? Eta ez ahal dugu Prohibido verter basuras
iragarkian batean v-a eta bestean b-a, biak jatorri berekoak direlarik?

Lerrokada luzeagoak eta trinkoagoak zetozkion Sarasolari, ordea.
1983an argitaratu zuen Gaurko euskara idatziaren maiztasun-hiztegia, anitz
aurreiritzi eta liluraren ezabatzailea, eta 1984an plazaratu zen Hauta
lanerako euskal hiztegia ren lehen liburukia, Mitxelenaren hitzaurre gogoan
garri batekin. Ez zen, beraz, arauemaileizenaz, zirriborroan bezala, baina
bai izanaz. Hots, Sarasolak esaten zigun, batez ere, inongo euskal hizte
gik esaten ez ziguna: hitz bakoitza zer den, zer hizkuntz-mailari dagokion
(interclasista ez denean) eta noiz ageri den lehenbizikoz, adibide ugari
erantsiz. Irakasle-senaren ispilu, jakina, baina horrekin batera langile neka
gaitzaren fruitu, langile adoretsuarena, eta egungo euskararen premiez
ongi ohartuarena. Hiru liburuki atera dira jadanik, zein baino zein
miragarriagoa.

Urte horretan bertan gauzatzen hasi zena, halaber, ezaguna da.
Euskal Herriko aginteen eskutik Koldo Mitxelenaren zuzendaritzapean
eta Sarasola eragile zelarik, lanari ekin zion talde batek (denak Koldoren
ikasle ohiak) azkenean Orotariko Euskal Hiztegia deituko zena ateratzeko.
Adorea, berriz ere, Ibonengan, eta orobat Koldoganako leialtasuna eta
nik, Mitxelenaz niharduela, abertzaletasun barea deitu dudana, hau da,
euskal baratzea espantu eta zalaparta gabe jorratzen eta txukuntzen daki
tenena. Ongi atzematen zion Ibonek lanaren tamainari, zer esanik ez.
Errenterian, saskigilearen etxe zahar hartan, erakutsi zizkion behin Kol
dok zapata-toxa guztiak, liburu, izkribu eta ezpainetatik jasotako esaldi,



ENDRlKE KN0RREN HARRERAKO ERANTZUNA - E. Knorr 425

perpaus, hitz soil eta abarrez lehertzeraino beteak. "Hau da asuntua?';,
galdegin omen zion Sarasolak Mitxelenari. Eta "Ez, hau da kontua",
erantzun saskigilearen semeak. Geroztik ez du Ibonek asuntu hitza erabi
Ii. Eta, bere aldetik, Mitxelenak ongi zekien donostiarraren informatika
trebetasunik gabe sekula ez zela hura guztia (eta toxetan ez zen puska
handia) libururatuko.

Baina guk ez genekien Koldo hain laster galduko genuenik. Hizlari,
solaskide, gutun-idazle genuenean, are inoiz baino itxura hobeagoarekin,
nola pentsa hura zela

Bizitzaren hondar-a/eak
/arrainean eu/tzen ari!

Lehendik sail gogorra bazen, are gogorragoa, 1987ko Urriaren Ilgarren
egun hits harez gero. Segur gaude, haatik, euskaltzain berriaren adoreak
ez diola huts egingo eta, bestetik, aspaldiko esaera dugu hasiak egina
dirudiela, poliki poliki, hala behar, urre gorria helduko zaigularik.

Presa omen da bazterretan. Etapak erre bakarrik ez, kiskaldu ere
nahiko lituzkete zenbaitek. Egia da premiak larriak direla, irakaskuntzan,
administraritzan, irrati-urrutikuskinetan, literaturan bertan. Baina nola ez
ekarri gogora Il est urgent d'attendre hura? Zerbait, zerbait baino gehixea
go, aurreratu bada ere, aitor dezagun ez gare1a Urquijo kezkatzen zuen
egoeratik hain urruti. Hots, autore zaharren ondarea ezagutu eta galbahe
tu ezik nekez proposa daitezke, hiztegiari gagozkiola batez ere, behin
behinekoak ez diren neurriak. Baina zer diot, autore zaharrak! Arduratu
gara benetan eta zinetan hain zaharrak ez diren autoreek eta anonimoek
zerabiltena aztertzeaz? Kirikifiok, esaterako, sa/ataria idatzi zuen Euzkadi
egunkarian, "fiscal" itzultzeko (ikus Apirilak 23, 1919). Kontutan hartu
dute gure presatiek hitz hori, onartzeko zein gaitzesteko? Eta ohartu gara
egunkari horrek berorrek kopetan zuela "franqueo concertado"ren euska
razko ordaina? Ez gaitezen desenkusaka eta estakuruka ibil. Lizardi gogo
ratuko dut berriz:

Bildu dezagun nun-nahi
asaben /orea

Behin-behinekoak ditugu, horregatik, proposamen asko, batzu txalo
garriak nahi baduzue. Baina ez bedi espero agian bizitza luzerik, edo
gizakiok dugun bizitza baino laburragoa espero bedi, esaterako, Agintanlza
a/dizkarietatikako hitz-bilduma gisakoarentzat. Jakina, papera pazientzia
tsua da (Alemanian esaten duten bezala esateko), eta dena du eramaten.
Baita hormek ere, eta maiz Sorteorik ez, Despidorik ez eta antzekoak
erakutsi behar dituzte lotsaturik, lotsagabeko batzuengatik.

Odon Apraizek eskatzen zuen jarraipenaren senik eza, noski, eta
luze joko luke ezaren arrazoia aztertzeak. Eta horren aldamenean, galde-
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ra bat: euskaltzalea da Euskal Herria? Sarasolak badu, aspaldisko, eran
tzun biribila: ez. Zeren hemen, euskara higuin duten saldo handia aIde
batera utzirik, epeltasuna dugu guztiz nagusi, euskarari dagokionez, bero
tasuna urtean pare bat aldiz agertzen dugularik, kilometroak eginez eta
beste, eta norbaitek indignation sidective hura azalduz.

Bukatuko dut, soberaska mintzaturik. Filologoz beteriko Akademia
legegizonez beteriko Parlamentuaren pare litzatekeela diote batzuk. Filo
logo gehiegi omen ditu Euskaltzaindiak, eta idazle guti, gaineratzen dute.
Horra, bada, bere gorputzean bi alderdiak dituen kide berria, denen
kontentagarri. Zorion agiankatu nahi diot adiskide eta euskaltzainkideari,
eta urte askotako.

E. Knorr
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TXOMIN PEILLEN EUSKALTZAIN BERRIA

Baiona, /989-lV-J

BAIONAN 1989-IV-lean, herriko-etxean Henri Grenet jaun auzape
zak egin hitzaldia.

Mesdames et Messieurs,

Lorsque Monsieur Haritschelhar m'a demande ou pourrait se tenir a
Bayonne cette reunion de l'Academie Royale de La Langue Basque, je
lui ai dit que ce serait a la mairie, et dans Ie Salon principal de la mairie,
parce qu'il convenait que nous recevions I'Academie de La Langue
Basque dans les conditions les meilleures. Tel etait mon point de vue et
je suis tres heureux de vous recevoir aujourd'hui les uns et les autres et
de vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez choisi notre
ville et que vous soyez venus pour introniser Monsieur Peillen, un
bascophone fran<;ais qui enseigne a I'Universite de Pau, mais que je n'ai
pas eu l'occasion de saluer, puisque je crois que la coutume veut qu'il
n'intervienne dans cette reunion qu'au moment meme ou il sera intronise.

J'ai re<;u dans mon bureau Ie Bureau de l'Academie Royale, qui est
venu m'exposer toutes les operations qui sont en cours pour maintenir
la langue basque, pour en coordonner tous les aspects, pour donner un
caractere scientifique a cette etude, de telle sorte que la langue basque
-surtout la langue basque litteraire-, ait une unite qui represente verita
blement l'unite du Pays ou I'on parle cette langue. Je vous dirai que
pour rna part, en ce qui concerne la culture et la langue basque, Je suis
dispose, comme je I'ai deja fait, a faire des efforts pour que I'on puisse
parler, apprendre a parler basque en cette partie de notre France. Ceci
etant, tous les problemes politiques sont evacues, en 'ce qui nous concer
ne, et si j'ai demande, dans les jours derniers, une entrevue avec Ie
gouvernement autonome du Pays Basque, a Vitoria, c'est parce que je
sais I'importance qu'ont les relations entre des provinces de meme type,
meme si elles appartiennent a un regime politique different, mais que
I'on doit pouvoir travailler dans des conditions favorables, a une relation
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pas seulement politique, mais surtout amicale entre des gens qui se
connaissent et qui n'ont qu'un desir, celui de se retrouver.

Nous avons deja etabli des relations avec la Navarre: J'ai eu Ie
plaisir de signer, a rna demande, avec la Deputation de Navarre et son
president, Monsieur Urralburu, un protocole d'accord qui porte certes
sur des problemes routiers, mais qui etait Ie premier aspect d'une colla
boration entre Ie departement des Pyrenees Atlantiques et la province de
Navarre, en dehors meme de I'aval des Etats. Ceci n'a pas ete considere
a priori comme une bonne demarche, mais on a estime qu'avec la
decentralisation que nous avons ebauchee en France, on avait la possibi
lite de laisser aux departements et a leurs voisins frontaliers, Ie moyen
de traiter des questions qui les interessent directement, tout au moins en
matiere de voirie, questions qui sont de leur competence et non de celle
des Etats.

Nous avons egalement rec;u Ie President de la Deputation d'Aragon,
pour des problemes de communication, puisque ce sont ceux qu'il est Ie
plus urgent de regler; mais la it s'agit de problemes d'Etat a Etat, Etat
espagnol et Etat franc;ais, puisqu'il s'agit -vous Ie savez- de la route 134
et du passage du Somport par un tunnel, a quoi nous travaillons beau
coup, car pour bien se connaitre il faut surtout avoir la possibilite de se
rencontrer et les liaisons fOutieres representent un des elements les plus
favorables pour la rencontre des gens voisins.

De tout cela, demain, je vous Ie repete, nous aurons l'occasion avec
Ie gouvernement autonome du Pays Basque d'etablir des relations, qui
seront, j'espere profitables pour les populations de notre departement et
celles du Guipuzcoa, qui est notre plus proche voisin. Je pense qu'en
dehors meme des problemes ponctuels qui seront traites, se degagera
une relation d'amitie, a laquelle je suis personnellement tres attache. On
a perdu I'habitude de se rencontrer, pour des raisons que nous n'allons
pas developper ici; je pense que l'evolution des esprits et des faits sera
telle que nous pourrons demain nous rencontrer davantage et que ce
sera profitable pas seulement pour l'Europe -un mot dont on abuse, a
mon sens- mais surtout pour les relations locales, car les relations
europeennes seront des relations d'affaires, essentiellement commercia
les, avant qu'elles ne deviennent culturelles. L'horizon 1992-93 dont on
nous bassine les oreilles parait beaucoup plus long arealiser, si l'on veut
envisager tout ce qui est prevu dans Ie cadre de la libre circulation des
biens, des personnes. L'unification ne pourra se faire que dans Ie cours
des annees et non a la date precise du 31 decembre 1992. Mais ceci est
une idee personnelle. Dans l'immediat, les choses a developper, ce sont
les relations entre voisins et, demain, entre amis.

Que nous recevions aujourd'hui l'Academie et Ie Bureau de I'Aca
demie Royale de la Langue Basque, c'est une chose toute simple, qui
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n'engendre aucune consequence poiitique; dans rna liste electorale, j'ai
presen16 recemment une bascophone tres distinguee, qui a e16 elue; elle
est de plus medicin et elle a ete mon anesthesiste pendant vingt ans et
nous avions lie des relations amicales qui ne se sont jamais dementies;
elle a beaucoup travaille pour la langue basque et pour qu'on parle
basque dans notre pays; je lui dis que dans nos futures deliberationset
nos decisions cet enseignement ne sera pas neglige et qu'il prendra la
place qui convient dans notre region du Pays Basque franc;ais. Voila ce
que je tenais a vous dire. Je vais vous laisser maintenant pour la
ceremonie officielle d'intronisation de Monsieur Peillen. Je vous souhai
te a tous, les uns et les autres, de passer une bonne journee a Bayonne.
Moi-meme je serai lundi a Guetaria et prochainement a Vitoria et je
souhaite que cette rencontre que nous avons aujourd'hui a Bayonne se
repercute dans Ie temps et dans les pays voisins qui sont les ncHres et
que cesse cet ostracisme que I'on ressentait, peut-etre chez vous davan
tage, ici un peu moins, et qui existait cependant. Je vous dis: Vive la
Paix, d'abord, et Vive I'Amitie!





JEAN HARITSCHELHAR EUSKALTZAINBURUAREN
IHARDESPENA

Monsieur Ie Maire, Monsieur Ie President du Conseil General.

Je voudrais, aujourd'hui, vous remercier doublement, en tant que
maire de cette cite d'abord, pour nous avoir ouvert les portes de l'hotel
de ville de Bayonne, afin que nous celebrions ici l'intronisation de
Dominique Peillen. Je voudrais vous remercier aussi de nous avoir re<;u
en tant que president du Conseil General, ce matin, afin que nous vous
exposions quels etaient les travaux que faisait I'Academie, ce qu'elle
etail. Or justement dans les paroles que vous venez de prononcer, ou
vous parlez d'amitie entre voisins, de cordialite entre les uns et les
autres, j'oserai dire que de ce point de vue, I'Academie s'est montree
veritablement a la pointe, car il y a maintenant soixante dix ans qu'a ete
creee cette institution, et a partir du moment meme ou elle a ete creee,
dans les douze premiers academiciens -car a ce moment ils etaient
douze- on a tenu a ce que tous les dialectes de la langue basque soient
representes et que par consequent, sur les douze academiciens il y eut
trois representants de la partie du Pays Basque de France. Voila donc
soixante dix ans que cela se realise dans une unite linguistique et
culturelle qui marque bien l'originalite de notre peuple. Cette unite
linguistique et culturelle se fait en dehors et au dessus de la fronliere,
car ce qui fait notre unite c'est I'unite de cette culture et l'unite de cette
langue a laquelle l'Academie travaille tres regulierement.

L'Academie de la Langue Basque est en effet une institution recon
nue par Ie gouvernement espagnol, et aussi par Ie gouvernement autono
me d'Euskadi, par Ie gouvernement de Navarre, ainsi que par les trois
deputations basques. De ce point de vue I'Academie est donc I'entite
qui, sur Ie plan de la langue, est Ie recours auquel chacun de ces
gouvernements pourra toujours se referer. Encore dernierement c'est
avec Ie gouvernement de Navarre que nous avons pu mettre sur pied Ie
projet interessant la toponymie de l'ensemble de la Navarre, sur Ie plan
de la langue basque; ce qui signifie que ce gouvernement se refere a
nous comme Ie gouvernement de Vitoria ou les Deputations.
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Cet exemple d'unite se retrouve pour les travaux du Dictionnaire,
de la Grammaire, de l'Atlas Linguistique que nous avons tout a l'heure
exposes.

Je voudrais en rester la, mais vous dire aussi que c'est avec un tres
grand plaisir que nous sommes aujourd'hui dans cet hotel de ville de
Bayonne et nous vous en remercions, au double titre, je Ie repete, de
Maire de Bayonne et de President du Conseil General.



EUSKALDUN MAITEOK, AGUR!

Baiona, 1989-IV-l

Txomin Peillen

Galdu dutenekin elkartuko naiz
baina ez
sekulan ez

jokatu ez duenarekin

Halaxe dio Hartzabal usurbildar poetak hemen inguruan zaudeten,
euskaltzain adiskide askok, nekeaz, zentsuraz, isiltasunaz, herbesteaz, Ian
galtzeaz ez bada behin edo beste, Euskal Herriaren maitatzeegia ordain
du duzue. Bai ...hementxe zaudete urte beltzetako nere lagun ta adiskide
zaharrok Euskaltzaindian eta horregatik onartu dut Akademia honetan
sartzea, bai, baldin lehenago adiskidantza apur bat izan ez bazen, gure
iritzi deberdintasunak ahaztu ez bagenitu, nola iraungo genuen euskara
ren itxas-untzi kulunkari honetan, kanpotik inarrosiak barnetik elkar joka
ibili bagina. Orain, askeago garelarik, ekaitza pittin bat baretu delarik, ez
ditzagun lokarri horiek baztert.

Zuekin nago baina duela berrogei urteetako lagun ta adiskide min
asko ez daude gure artean, ez Gabriel Aresti ta ez Jon Mirande gure
olerkari haundiak, ez Rene Lafon, ez Luis Mitxelena ez - nonbait dauden
beste euskaltzale lagunak.

Parise hartan, duela berrogei urte euskararen ikasten ta idazten hasi
nintzenean ez nekien Euskaltzaindi-rik bazegoenik, baina errabiaz, amo
rruz beterik ikusten nuen nola hainbeste euskaldun izanki herrian, inork
gutxik idazten zuen euskaraz. Bai frantses mintzairaren edertasunak uka
tuz, euskara berde ta latz horren maitatzen hasi nintzen, arbasoen begi
runez, gure herriaren ohorea gatik eta lotsaz gorriturik, baitzioten euska
ra hilgo zela literatura onik eman gabe: ez fama onik, ez dirurik, irakurle
gutxi horixe zen gure geroa, bai idazleok jokatu gara bidegabekeria ta
ezaxolaren aurka, gezurtarazi nahiz gure ingurumenak ziona "euskararen
ikasten denbora galtzen duzue". Ez dut garbairik, orain atseginez idazten
eta irakurtzen baitut, maiz, gure hizkuntza berrituan. Bai euskarak bizi-
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tzen lagundu nau, zeren, haren estuxa gogorraren barruan, gure gisako
kultura, guregisako gizartea, guregisako Aberria baitugu. Jokatu bai asko
tan, galdu batzutan, baina ez dugu oraindikan garaitu... geure buruaren
ezaxola, elkarren arteko ezinikusiak garaitu behar ditugu ez baigara aski
taldetxoetan ibiltzeko.

Egun Baionatar gisa, baita atzerritar bezala, hemen nago Ohore
zaizkit deiturak ohare, gorago esan moduan Baionaz mintzatzean, baina
ederrago "atzerritar" izendatzen nauten euskal Iiteraturaren historiek,
Jon Mirande euskal idazle handiarekin batean jartzen bainaute ta estrand
jeren artean Rene Lafon-ekin batean gertatzen naizelako Lagunarte ede
rra, zeren biekin ez bainaiz sekulan euskaraz baizik mintzatu eta Arka
xondarrak, Rene Lafon jaun maitagarriak, tesis baten idaztera bultzatu
baininduen Gora holako gaskoin atzerritarrak Ondokoak badituzte hala
nola, gure artean den 1. Allieres.

Parisen sortu nintzen, Montmartre gain hartan; halabeharrez Parise
ratu senar emazte emigratuen semea naiz; eta han Parise aldean, halere,
euskera ta euskaldunak topatu nituen langabezia gatik edo errepublikaza
Ie zirelako herbesteratu euskotarrak eta haien haurrak Agur, beraz, hemen
dauden eta ez dauden atzerritar euskaldunoi Ohare zuei Hernandarena,
Etxart, Domecq Oiharzabal aiakoak baita Pariseko Adrien zaharra, Allan
de, Arantxa, Benat, lfiaki Erruper ere; ohore zuei Billancourt -eko Ixabe
la, VersaiIIes-eko Olivier ta Talence-ko Mayi, Londres-eko, Maite. Zorio
nez euskera ikasi duzute eta lauek idazten ez famarik ez ohorerik, ez
dirurik ekartzen ez zuelarik Herriak goiz edo berandu zuen beharra izan
edo izango duo Hor zaudete zorionez, denbora berean, arbasoen herriko
baserritar haurrek eta gazteek euskararik ez dakitelarik gehiago; bai,
Ligiko karriketan gure mintzaira entzuten bada, Baionako ta Angeluko
hirur haurren ezpaifietan da, bakantzaz datozenean Hau ironia mingatza
euskara udatiarren hizkuntza!

Gure paristar euskaldun katea ez da eteiten Behin ezagutu nuen
Adrien Maury, mende hastapenean euskara Parisen ikasia: ez ginen
sekulan elgarrekin euskaraz baizik mintzatu Aurten, hamazortzi urteak
izango ditu behin Eiheralarreko ikastaldi batera etorri zitzaigun neska.
Parisen sortua: ta nik niolarik euskara ongi zekiala, harek hobetu nahi
zuela "euskal idazle" izateko Ez dugu ordea geuk atzerritarrok euskara
salbatuko, ez gara aski baina euskotarrek, euskaldun zaharrek, herrian
bizi direnek, ez badute hitzegiten beren artean, gure ahaleginak alferrak
izango dira.

Orain goraipa dezadan, lekua utzi didan Euskaltzaina

Piarres Larzabal -en bizitza ta obra garbiki ulertzeko, historian bidaia
txoa egin behar dugu ta eliza gizonen lekua, euskal gizarte zaharrean,
zein zen oroitarazi. Bai, apezek ez zuten lehen politikan sartu behar, ez
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eta nahi ere foruek debekatzen zietelako. Lehen urrats batean elizagizon
ez zirenen ezaxolaz, haien zabarkeriaz mende luzeetan euskal liburugin
tzan apezak izango dira gehienik, lehen potere berezia irabaziz, hola.

Elizagizonek ez zuten biltzar berezirik, XVII. mendetik goiti Zube
roan ikusten ditugu nobleekin batean Korte Haundian; eta Euskal Herri
gehienean ez zuten politikan eskurik sartzen: hola iraungo zuen baldin
gure zokoan ahantzirik utzi baginduzten, gure frantses ta espanol nau
siek; beretu beharrez hasi ez balira.

Zer zioten laiko horiek, liberal horiek Iparraldean "La grande Revo
lution franc;aise" horrekin beren iduriko askatasun xedea hartu zuten,
euskaratik askatu behar ginduztela, gero handik goiti berrehun urteez,
hurbil, Errektore edo Prefetek gogorazten zieten eskola errejenteri beren
lana zela bearnes ta euskararen galeraztea. Halere apezek katixima eus
karaz irakurtzen eta idazten irakasten jarraiki zuten. Bestalde liberal
horiek Elizaren aurka agertu ziren bai Iraultza Handiko frantses armadak,
bai Napoleonenak eta lehen aldikotz hortakotz apezak politikan sartu
ziren, Iparraldean errepublikaren kontra idatziz, Hegoaldean armak har
tuz ta predikatuz; geroztik eliza gizonek beren egiteko hori ez dute
galduko, gehienetan flakuen aIde jarriz apezak, ez hala apezpikuak beti
Hortako euskara ikasten genbiltzanean erraiten ziguten "eiiskara apezen
mintzajia diik" eta arte hortan ezkerreko gizon argituak, aprobetxategiak,
frantsesez edo espanolez idazten ari ziren.

Hirurogeita hamahirur urteetan, Piarres Larzabal, apez, abertzale ta
idazleak bere azken hatsa eman duo Mende honetako 15.ean sorturik
igaz, laurogeitazortzian joan zaigu. Lapurdin, Azkaine herrian ta Ixabele
nea etxean jaio zen. Apeztu baino lehen hasia zen idazten, ezen bere Irri
ta Nigar, lehenbiziko teatro lana hemeretzi urteetan egin baitzuen; gero
gazterik ere apezteko gogoa harturik, hogeitalau urteetan Hazparneko
bikari izendatu zuten. Apezgeitegiaz, eta sortherriaz bestelako herria zen
orduan Hazparnen, mila zapata egileez goiti bazegoen eta gazte langille
ainitz; heiekin langileriaren egoera zein zen ikasten zuen: bizi xuhurreko,
biharamun eskazeko fabrika jende haiek, bere antzerkiko pertsonaiak
izango baitira. Hazparnen bidegabekerien aurkako abotsa ametsezko jus
tiziaren eskaera, bere antzerkietan agertzen da, Okilomendi jaun mera
iduriko obrekin. Bai ordudanik garaiko giroa, Iparraldean, hauxe genuen:
eskola guttikoei erraten zieten zuek ixilik egon, gaizki ikusiak ez izateko
(ez du aspaldi ezkerreko norbaiti entzun diogula berdin); gero eskoladu
nei "zoazte Parisera han baita 'la reussite'''.

* * *

Bai Larzabal bezalako buru gogor batzu ez bagenitu izan, gauden
baino gaizkiago ginateke; batzu bihurtu gara, itzuli gara ta ustekeria hori,
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gure indar guztiz, gezurtarazi beharrez, bai orain, orobat zaigu Pariseko
harroputzen artean izateko ordez, herri latz honetan baldin bagara. Hola
ko gizonei zor diegu.

Bigarren gerlarekin Armadan erizain hatzemaiten dugu Aita Larzabal
eta horregatik ez da luzaroegi han egoten,. berriz Hazparnen dugu, jen
deari erakasten bere nortasunaren balioa eta arbasoen hizkuntzaren oho
ratzea; denbora berean, errez fedea galtzen duen mundu batean, bere
apez lana egiten duo

Hazparneko egonaldi hortatik Benafartar kutsua hartzen du, erran
nahi baita aditzarekin nahasketa batzuk egiten dituela idaztean, zeren
gure gizonaren xedea antzerkiak egitean gazteen gogoak ernetzea baita,
eta hortarako tai gabe idazten du, ehun bat obra; erdiak galtzen ditu. Bai
ez du astirik izan bere obren txukuntzeko ta pertsonaia berdinak, behin
zarete, gero zaizte, zarezte errango du, zira ta zare nahasten ditu. Haren
obrak argitaratzean holako ezdeuskeriak zuzendu behar litezke.

Bai ez da harrigarri Piarres Larzabal baten hatzemaitea euskaraz
idazten ari, baldin eliza gizonek, apezgeiek hori ikasten baitzuten Gero
Larzabal zerk eroango duen bere euskera harma baten gisa erabiltzera?
Hor bere merezimendua, ezen apez izanki ezin zuen tirozko armarik
erabili Piarres Larzabalen utzi dizkigun 50 antzerkiak oihuak dira. Zer da
obra haren ikasbidea, zertaz oihu egiten du? Injustizien salatzeko, bide
gabekerien erakusteko, bai hor mintzo zaigu, flakuez, harrokeriaz edo
hiltzaile bilakatu Etxahunez, zuzen kontra kondenatu Hazpandar Bordaxuri-z,
Arrantzaleen bizi garratzaz, arrain lantegietakoen Ian galtzea, gazteen
herritik joan beharraz, etxaldeen husteaz eta "residence secondaire",
bigarren egoitza bilakatzeaz, lurren kanpotar ta hiritarrek erosteaz, hots
gure egunoroko mixeriez, eta horrekin oroekin, inguruan eramaiten diren
politika komediez.

Daniel Landart ta Junes Casenave agertu arte, Larzabal hasarretua
da Pariseko nausiek eta hemengo mutilek egin okerkeriak salatzeko idaz
Ie bakarra. Naski guztiek dauzkagun obiektibitate mugak ditu, baina
Historialari bati eskatzen ez zaiona nola egin Teatrolariari? Gehienek
euskaraz irakurtzen ez dakitelarik, zer da euskal antzertia baino hobe
jendeen hukitzeko. Gero teatro hortan ez dela hainbeste irri egiten
diotenei inardetsiko diet, sabela beterik eta sakelak diruz hanturik daude
nentzat egokia dela Pariseko "Le Theatre de boulevard" baina hemen
bulebarrik ez dago, Euskal Herrian itxaropenaren bideak hertsi ta etsipe
narenak zabal baitira. Gure herria udako-etxe ta zahartetxe bilakatzen
delarik eta hiltzen ari gure irrifarra beti mingatz, ozpintsua da.

Piarres Larzabal, zorionez, eliz gizona zen, holako askatasun apur
bat gordetzen zuelarik, baina goi mailetan dauden haremanekin, herria
ez baldin bazuen berekin izan, parropiaz aldatu beharra zen. HazP?rneko
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nausiez gaizki ikusirik, Joe edo Giristino langile gazteen taldea sortu
baitzuen.

Mintzairaz lapurtar den Zokoara gerla ondoan izendatuko dutenean
berdin jarraikiko du hizkuntza auzi hori ezin garbituz, batean nafartar
bestean lapurtar, baina ez zuten hortara igorri Piarres Larzabal erretor:
herrixka hartan ez zen ez artzainik, ez ardirik ez arditegirik, hola parropia
bat zutik ezarri zuen. Azken hogei urteetan, hor ere, txipien aide dabil ez
bakarrik hitzez eta idatziz, baina egiazko laguntzaz, zeuzkan apurrak
emanaz.

Gero garai beltza etorriko da, iheslari ta herbesteratuena. Beren
ideiak osoki kontutan hartu gabe haien aide Anai-Artea taldearen antola
tzaile ta laguntzaleetan sartu zen eta indarrak galdu arteraino zuzentasu
naren aide saiatuko da. Otsaila honetan beste Azkaindar batek zion
bezala

"Ez naiz osoki zuen ideia ta metodoekin ados, baina odola
emango nuke askerik mintza ahal zaitezen."

Bai, holako giro hitsean, antzerki goibel batzu idatzi ditu, hala nola
Nork hi! du Dyana/de? edo Etxahun edo Bordaxuri, baina bere lehen
antzerkiaren izenburua jarraituz [rri ta Nigar parre egiten bazekien, eta
irri antzerkien artean, hasierako Merkatutik, Kontrabandistak, Lau Dona
doak Jean Barbier-en eskolako antzerki arinak dira, baina Euskal Herria
gainbehera doalarik ere, geroko Portu Xoko, Mugari tiro, Herriko bozak
delakoetan gure buruhausteak humore onez troxatzen jakingo du; irri
mingatza bai, gure egoeraren antzekoa. Tomas Murua gure zizelkari
adiskideak, behin, Kastillano bati erantzun ziona kondatuko dizuet:

- Zuek Espanolek ez duzue ulertzen zergatik gu beti kantu ta irriz
gabiltzan euskaldunok?

- Ezen zuen alderantziz guk egiazko problema latzak baititugu.

Gero Mata/as, Mugari tiro ta Drreaga antzerkietan abertzaletasuna
ere antzerkigai da. Beraz azkenean P. Larzabale-k gure antzertian sartu
berritasuna gaietan dago, ez hizkuntzan beti, ez eta antzerki egituran
klasisismua jarraitzen baitu.

Zergatik kausitu zuen teatro on baten egitea? Nere ustez ez baitzuen
edertasunaren aldetik mintzaira landuegi. Bigabostetan gertatzen da antzer
ki baten irakurri nahia eta ezinez uztea eta denbora berean badakigu
jendeek hobeki aditzen eta entzuten dituztela komeria horiek ezi ez
ederki idatziak, irakurgarriak, baina gure jokularientzako ulergaitzak eta
ezin ahoskatuz trabatzen ikusten ditugu teatro gizonak. Antzerkia entzu
teko egina da, ez irakurtzeko, eta bertsoetan ez bada, edertasuna baztertu
behar da; prosa hautsia, puskakatua, luzelaburduna erabili, mintzaira
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horrek biziaren iduriko behar da, eta hori da Larzabelen bigarren ikasbi
dea bere Ian hoberenetan bederen.

Gazteentzat, komedia egilentzat ari zen Larzabal eta Etxahun Iruri
ren gisa ez zuen bere burua idazle handi baten gisa ikusten, eta bere
obraren begiratzeari ez zuen axolik emaiten, hala bere esku ezbiribu
hainitz galdu dira. Halere teatroak duen gizarte xedea bete zuen,gure
Herri esteiari ta borrokari hunen irudi bizia komedietan sartuz, geroztik
pastoralzale guztiek Zuberoan jarraikiko dute. Bai euskaraz irakurtzen ez
dakian euskaldun herri honi bere kultura eman behar zaio, baina bere
burua altxatzen erakutsi ta erakatsi ere.

Azkenik esan dezaket antzerti gizon baten ohoratzeko bide egokie
nak direla, bere obren bere komedien ematea, bigarrenik obra guzien
biltzea ta liburutan ematea, badakit azken Ian hortan dabiltzala lagunak,
eta noizpeinka Euskal herri Barneko talde bat oroitzen dela Larzabalez.

* * *
Hemen nere "Iehen peredikii" hau eginik, entzun dezagun Euskal

tzaindiari zor diodan ikerlanaren laburpena. Gaia izanen da, duela 40
urteko euskaldungoa Orduko, literatura bizitzaren jakile paper zenbait,
bildu ditut, sekulan aipatu ez direnak, sekulan imprimitu ez direnak, eta
hola euskaltzale izatera ekarri nauten bi gizonen aipatzera noa? Duela
berrogei urte bi euskaltzale suhar ez banitu ezagutu Parisen, ez nengoke
hemen. Lehena Andima Ibinagabeitia, bizkaitarra, elantxobetarra; eraku
tsi zidan, guretzat euskara ezin zela, ez latina bezala izan, ez bigarren
hizkuntza izan, baina gure pentsamenduen, gure Iiburu jakintsuenen
mintzaira. Gero irakatsi zigun ez zela deus ahalgegarriagorik nola euskal
dunekin gertatzean erdaraz aritzea. Iparraldeko euskaltzale batzuk hau
behar lukete ausnartu.

Bigarren gizona Jon Mirande paristar eta euskaldun idazlea izan zen,
harek erakatsi zidan eta zigun, euskaraz idazteko asko ikasi ta landu
behar zela, eta Europako kultura bat ginenaz geroz, Europako literaturak
behintzat ezagutu, gurea, kanpoko jakitatez aberasteko Hortan Zaitegi ta
Krutwig-ekin bat zetorren, bagenuen zerikasia greko ta latinoen gandik.

Bi gizon horien aipatzeko Andimaren letra bat eta Jon Miranderen
bizpahirur erabiliko ditut Euskaraz dira, naski, baina gerla aurrean ez ote
ziren euskaltzaleak ibiltzen elkarri frantsesez izkiriatzen. Gero Jon Miran
deren lehenbiziko poema ikertuko dut, lehena baina jadanik hoberenetan
sartzekoa da haren Sonetua sekulan argitaratu ez dena eta galdutzat
zeukana idazleak berak laburzki bukatuko dugu, haren itzulpen bat
aipatuz, ez bakarrik Imanol-ek kantatzen duelako - Bi Beleak izenekoa
baina erakusteko nolako lana den itzulpen baten hobetzea. Ez dut aipatu
ko ordea Euskera aldizkarian agertuko den Miranderen kantu bat, ez
luzatzearen.
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MAITALE SUTSUA
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Andimak erakutsi zigun euskararen etsairik handienak euskaldunak
berak zirela ta batzutan ere nazionalisteak zirela; abertzale izenaren ira
bazteko harentzat euskara ikasi behar zen lehen bai lehen, eta zekitenen
artean beti erabili, ez bakarrik etxeko zereginetan, esne ta porm saltza
leekin, zakurrekin ta humeekin, baina intelektuaren bizi guztian: huna
zer hitz garratzekin zer bihotz minduarekin idazten dion Andimak, Txo
min Peillen-i Caracas-etik 1957.an.

"Egia esan aspaldi ontan antzu nabilkizu, euskal alorrean: ez
dut ezertxo ere ondu. Eta lotsagarria da au benetan ni bezala
ko euskaltzale batentzat, besteak, euskal idazketara zirikatzen
ibili naizen onentzat. Eta zeri dagokio nere antzualdi au?
Ondo dakizunez Txomin idazleak ere akullua behar du eta
emen ez daukagu ifiolako akullurik idazleok. Ez da errialde au
bainon elkorragorik ikusi idazlanerako, euskerazkorako batez
ere. Emengo eusko ospetsuak ez dira begiko zakarraz baino
geiago arduratzen gure hizkeraz.

Bost ajola emengoei euskeragatik. Eta orrexek ematen dit neri
behintzat minik handiena. Eta abertzaleak omen dira? Zer
nolako abertzaletasun da ori geurea den hizkerari kasurik, ere
egiten ez diona? Gainez egina nauka zorioneko abertzaletasun
ergel orrek, gure izate guztia erdel ujolean ondatzen ari zaigu
na nazionalismu zital orrek. Ez dut nai ario ortako abertzale
tasunik."

Gauzak ez dira, zoritxarrez honekin bukatzen: Andimaren gutunean
bezala, noiz jakingo dugu euskaldunok euskara lehen hizkuntza bezala
erabiltzen? Bai, gure nortasunaren ta kulturaren galerazi beharrez Ortega
y Gasset Sanchez Albornoz ta Iparraldeko zenbait frantsesek iparraldean,
konplizeak, gaizkikideak ez balituzke, borrokak baluke beste itxura bat;
gure egoera ez bada ona, komeni zen hitz horien eta borrokari horien
oroitzea, horiek izan ez balira oraindik gaizkiago baiginateke.
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Caracas'en Bagi/ak 25-1957

Peillen'dar Txomin'i

Paris'era

Txomin adiskide,

Ustegabeko zure gutunak ezin esan besteko atsegiiia eman dit zuri
eta zure etxadi maiteari buruz berri-onez gaiiezka datorkidalako batez
ere. Are pozgarriago izan zait aspaldidanik nenbillelako kezkatan zurekin
eta Robert-ekin zorretan nindagoelako. Eta zure gutun politak kezka
guziak erauzteko almena izan du, eta ni makinara iartzeko ere, zenbait
lerroiio zuri idazteko.

Egia esan, aspaldi ontan antzu nabilkizu euskal alorrean; ez dut ia
ezertxo ere ondu. Eta lotsagarria da au benetan, ni bezelako euskaltzale
batentzat, besteak euskalidazketara zirikatzen ibili naizen onentzat. Eta
zeri dagokio ene antzualdi au? Ondo dakizunez, Txomin, idazleak ere
akullua bear du eta emen ez daukagu iiiolako akullurik idazleok. Ez dut
lurralde au bafion elkorragorik ikusi idaz-Ianerako, euskerazkorako batez
ere. Emengo eusko ospatuek, ez dira begiko zakarraz baifio geiago ardu
ratzen gure izkeraz. Bost ajola emengori euskeragatik. Eta orrexek ema
ten dit, neri beintzat, mifiik aundiena. Eta abertzaleak omen dira... Zer
nolako abertzaletasuna da ori geure geurea dan izkerari kasurik ere
egiten ez diona? Gafiez eginda nauka zorioneko abertzaletasun ergel
orrek, gure izate guztia erdel ujolean ondatzen ari zaigun nazionalismu
zitel orrek. Ez dut nai ario ortako abertzaletasunik.

Lotsaz gorrituko zifiake, Txomin, emengo eusko-etxeara igante batez
urbilduko ba'zifiake. Ientez beterik, maitxo guziak iokolariz, edalez ta
esalez gaifiezka... eta danak erderaz, gaztelaraz barra-barra. Ezta Gaztela
etxea balitz ere. Eta orrek niri, naska ematen dit, izugarrizko naska eman
ere. Eta orretxegatik ez naiz urbildu ere egiten etxe artara ezin-bertzean
baizik. Ba'dira ia iru-ilabete etxe artako solairurik ene ofiez ikutu ez
dudala. Naiago dut bakarrean nere etxe barnean ari, ez ango abertzale
ergelen artean erderaz jardun. Zarrak eta gazteak danak berdifiak. Emen
sortutako gaztedia ta bei-gorotza berdifi-berdifiak. Okerrago oraindik. Goro
tzak balio du zerbaiterko, ongarritzat bafio ezpadare, eta ez da gutxi.
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Emengo gaztediak aldiz, ezertarako ere ez du balio zimaurtarako ere ez...
Eta au benetan da deitoragarria. Esan bearrik ez, giltzetatik ateratako
ezur bat bezalaxe nagoela emen, beti nere zuloan noiz sartuko ote
naizen zai... Nun da gure Europa ederra? paregabeko Europa? Ez dago
lurralde ori bezelakorik mundu zabalean. Alaper dukete esan Amerike
lurralde ori bezelakorik mundu zabalean: Alper dukete esan Amerike-
tak, Ameriketak Naiago dut mila bidar gure Europa zaharra bere aje ta
eritasun guziekin Bada oraindik mundu ontan dirua baifio garaiago dan
zerbait, Ispiritua alegia Eta emen gaindi ez duzu orko ispiriturik arkitu-
ko, eta dirua ere nekez .

Ala ere etsituta zakust, Txomin, orko abertzaleekin... Eta etsitzekoa
da izan ere... euskeraz baifio ezin ulertuzko prantzes parregari' batean
beren konperentziak eman naiago dituten ergel oriekin... Noiz ikasiko ote
dugu gere jabetasuna bear bezela guzien aitzinean erakusten, itsukeri ta
berokeritan ibiltzeke? PoJita iokoa, egin diezuna, Txomin, zeure euskal
itzaldi orrekin. Ar itzatzu ene zorionik kartsuenak eta iarraik aurrerant
zean ere bide ortatik... Ikus dezatela gure izkera ere zerbaiterako badala,
eta oitu ditezela euskera entzutera...

2. Jon Miranderen kultura ametsak eta beste

Loustau-Daudine jaunak eman dizkidan gutun guztiak osorik eta
fotokopiaz, beharbada, Euskera-n emango direlakoan, euskera ta idazkin
tzari buruzko iritziak hartuko ditut.

2.1. Lehenik 1948.ko otsailaren 19 an idatzitakoan huna zer dion
gure hizkuntzaz:

"Orai duela bi urte arteo, euskaraz fitsik ez nekien, zuberoera
poxifio bat baizik Ordutik lotu natzaio euskararen ikasteari
Oraino ez naiz trebe-trebea eta huts asko egiten, haatik ikasi
nahi gorria naiz.

Letra hau laburdieraz dago (ene gisako laburdieraz bederen
orai ikasten ari naizen hizkelgia Jaz (l947.an) ikasi nuen gipuz
kera pixka bat, beharbada, "manexa" baino hobeki derabilat
Burhasoekin, aldiz nakien zuberoera aphurra ontzen eta abe
rasten ari naiz."

Letra honetan, guhaurk Parisen ezagutu mundua ikusten da; alegia
bizpalau urteez Euskal Herrira itzuli gabe egon zirenen jendeena, euskal
dun familietan, Parisen, aitetamak beren artean beti euskaraz ari ziren,
baina haurrek hortik kanpo ez baitzuten euskararik entzuten, eta euskal
dunak ez baitziren elkarretaratzen, gehienek zertxobait bazekiten Miran
dek ez diona da, Zuberoan bereziki, euskara bizi-bizia zela orduan eta
bakantzetara, hara joaiten zenak, euskara hobe zuela ikasirik baldin ez
bazen debeatu eta aspertu nahi.
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Hona zer dion aitzinaxeago, euskara idatziaz mintzo:

"Ene iritziz euskaldun guziek behar ginuke euskera bat baka
rra hizkelgi guzietako euskal hitz jatorrenak elgar bilduz egin
ditekena edo bertzela lau euskalki nausietan bat hautatu eta
gero hari atxiki (giputzera zait iduritzen egokiena harek bai'du
elherti ederrena ta joriena) Baina bego hori linguista jakin
tsuagoeri..."

Gero bere xedeez eta ametsez xehetasun gehiago ematen digu, bere
buruaz mintzo:

"Ni ere nahi nintzateke bertsolari izan, bertze letra batean
igorriko dauzkitzut, menturaz, euskeraz idatzi nituen bertso
batzu. Eresia ere maite dut. Ezagutzen ahal duzu Guridi
euskotar ereslari aipatua? Duela denbora zonbait Pariseko antzo
ki batean ikusi nituen "Amaya" haren operako zati batzu
(Ezpata dantza eta eta...) eta xoratua utzi ninduten."

Hola musika aipatzean Mirande-k ez zekien bere olerkiak Imanol-ek,
Benat Axiari-k, Oskorri ta Rock taldeek kantatuak izango zirela, gure
gizona jazz-zalea zen eta Jazzaindi bat izaten baldin bazen, han sartuko
zela zion, agian, pozik legoke bizirik eta Kortatu, Hertzainak eta besteren
Rockzaindian bere burua ikusiz.

2.2. Huna zer dion Euskal Herriko politika geroaz hitzegile: harma
borrokaz.

"Erranen dauzut Aberriaren etorkizunaz ditudan asmoak."

Eta urte bereko Martxoaren 9.ko gutunean zehazten digu, olerkietart
ta hitz lauz geroago idatziko dituenaren eskemak "Euskal Gudari zaldun
tzaren beharkiaz" Gernika, aldizkarian, bai, izanen da haren azken deia
borroka bidetik, armaz sartzeko, inork ez baitu jarraikiko eta Loustau
Daudine-ri egiten dio eskaintza, honek baztertuko diona, demokrazian
sinesten baitu, huna Mirande-ren hitzak:

"Ene ustez, Frantsesek ez dute sekulan onhartuko Euzkadiren
askatasuna: zer egin dezakegu beraz? Ene iritziz indarrez behar
ko dugu berjabetzea lortu! Zer deritzaizu adixkidea? Soldado
goatik askatua ziratekenean, biek e/garrekin zerbait egiten ahal
ko dugulakotan nago, nahi onezko Euskotar guziak gureganatuz."

Jon Mirande-k soldautzarik ez zuen egin ta deitoratzen zuen, oztopo
edo eragozpen baitzuen berak amestu harma borroka hortarako ta eus
kaldunen artean gogaiderik ez aurkituz, kultura borrokara jo zuen bestea
utzirik ta gutun berean aIde hortatik zituen asmoak Hegoaldean bederen
aski obratu dira, huna haren hitzak, Iparraldea gogoan:
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"Eusko gaiez axola poxi bat dutenetan ere gehienek ikusten
dute Euzkadi folklore museum bat bezala.

2.3. Urruntxeago dio harentzat zer den abertzaletasunaren izaera:
euskal kulturaz

"Nik maite dut neure herria Angles edo Frantses batek berea
maite duen bezala"... baina geroari beha bizi behar genuke
deritzait. Nere ametsa hauxe da: egun batez Euzkadi izan
dadin lurreko herrialde argituenetarik bat Iphar Europako erre
suma ttipi zenbait diren bezala (gogoan ditut Holanda, Dina
marka, Finlandia).

Zer den abertzaletasunaren ta euskal nortasunaren ezaugarria?

"Guk aldiz ez dituguia maizegi ahanzten Arana Goiri'tar Sabi
nen hitz horiek Euskadi da Euzkotarren aberria eta EUSKERA
EUZKOTARREN HIZKUNTZA?

Azken hitz horiek idazleak berritan azpimarratzen ditu. Geroago
idazten du nola euskara horren ikasten ibiltzen den, zer egin duen
1946-etik 1948.raino.

"Nik ere pozik idatz nezake irakurgai edo edestizun bat eus
karaz ba bainan oraino ez bai derabilat aski ondo, ez naiz
ausartzen; itzulpen labur batzu egiten ditut, noiztenka, nere
mintzairaren trebatzeko. Duela denbora poxi bat mamu ipuin
bat euskeratu nuen ingeleratik eta orai nahi nuke Edgar Poe
ren hitz lauzko olerki luzexka bat itzuli, baina zail da zail."

Handik urtebete Peillendarrek Miranderen ta Ibinagabeitiaren ezagu
tzak egiten genituen eta oroitzen naiz, ordurako Edgar Poe-ren Be/ea
itzuli zuela; nere euskera hain zen berria ta motza, bere itzulpena itzuli
behar izan baitzidan, handik urtebete Euzko-Gogoan argitaratu zuten.
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Paris'tik

1948'ko otsailaren 19an

Jean Loustau Jaunari

Ene lagun eta aberkide maitea.

Atzo goizean zait heldu 16an igorri zinautan letra. Poz-pozik irakurri
dut: ez dut zure ausartziaren barkatzerik, aitzitik atsegin handia dut
elgarri idazteaz. Aspaldi huntan muga hunaindiko, zinezko eusko aber
tzale bat ezagutu nahi nuen eta egia erraiteko etsitzen hasia nintzan.
Gipuzkoar eta Bizkaitar zintzo kartsu horien eretzean, guk bethi arrotzen
uztarria onhartuko ginuenetz geure aberrian!

Pentsa zer atseginll zaitan ikustea zu ere ene iritzikoa zarela ber
asmoetan zabiltzala.

Gudarostean zara, beraz, mementoan? Segur bihotz-bihotzetik deito
ratzen zaitut! Nik hogei-ta-bi urthe ditudalakoz ez dut gudari joaiterik eta
eskerrak diozkat zeruari. Diozu ez duzula frantses armada maite: nik
higuin dut. Herra sentimendu ahalgegarri bat diteke, ba, bainan ikusten
delarik arrotz guziak -frantses izan ditezen ala espafiol- nola erabili
duten geure aberri gaixoa, bere ohidurak eta hizkera hiltzerainokoan,
nola ez gaitzes debru beharri-motzak?

Monzon-Olaso jaunak erran izan daukezun bezala ni "Euskaldun
berri" bat naiz. Orai duela bi urthe arteo, euskera fitsik ez nakien,
zuberoera poxifio bat baizik. Ordutik lotu natzaio euskeraren ikasteari.
Oraino ez naiz trebe-trebea eta huts asko egiten, haatik ikasi nahi gorria
naiz.

Letra hau laburdieraz dago (ene gisako laburdieraz bederen) orai
ikasten ari naizen hizkelgia. Jaz ikasi nuen giputzera pixka bat; beharbada
"manexa" baino hobeki derabilat. Burhasoekin, aldiz, nakien zuberoera
aphurra ontzen eta aberasten ari naiz. Ene iritziz, euskaldun guziek
behar ginuke euskera bat bakarra, hizkelgi guzietako euskal hitz jatorre
nak elgar-bilduz egin ditekena edo bertzalde lau euskalkietan bat hautatu
eta gero hari atxiki (giputzera zait iduritzen egokiena, harek bai'du elherti
ederrena ta joriena). Bainan bego hori linguista jakintsuagoeri.
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Ni lanean ari naiz "Ministere des Finances" delakoan. Ez dut ene
lana arras maite; zerbait egin behar halere. Haatik ikaskintzeri jarraikitzen
natzaiote: bereziki hizkuntz-ikasteari eta filosofiari. Olertia maite dut, nik
ere (ingles ta euskal olerkariak ororen gaifietik). Galdatzen dautazu Mon
zon'en neurtitzetan zoin ditudan maiteenak; orra atseginenak zaizkida
nak: "Ostoak bidean", "Katalin" "Erreka alboko zurgifiola" "Tropikotik"
(oso pollita) "Txoria ta belatza" "Bergara" "Pizkunde" "Adixkide bi".

Ni ere nahi nintzateke bertsolari izan - bertze letra batean igorriko
dauzkitzut menturaz euskeraz idatzi nituen bertso batzu. Eresia ere mai
te dut. Ezagutzen ahal duzu Guridi euskotar ereslari aipatua? Duela
denbora zonbait, Paris'ko antzerki batean ikusinituen "Amaya" haren
operako zati batzu ("ezpata dantza eta eta...) eta xoratua utzi ninduten.

Bainan tokia xuhurtzen ari bai'zait, behar dut ene eskutitz hau
bururatu; bigarrenean gehiago hitz eginen dautzut gai horietaz oro, bai
eta erranen aberriaren etorkizunaz ditudan asmoak.

Ene adixkidea: sekulan Paris'en iragaiten ba'zara (permisionez edo
hola) jin zakizkit ikustera, ez ahantz gero!

Anartean, har itzazu bidaltzen dauzkitzudan agur eta zorionak.

Gora bethi Euzkadi!
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Jean Mirande

Paris 9-3-48

Loustau'tar Jon Jaunari

Adixkide maitea,

Joan den astean hartu nuen zure bigarren eskutitza eta lehenbizikoa
bezala, oso pozik irakurri ere.

Nahi ba duzu, aldi huntan emanen dauzkitzut xehetasun gehixeago,
nundik naizen, zer asmoak ditudan, zer egin nahi nukeen, eta abar.

Jadanik erran nauzun bezala, Xuberotarra naiz ethorkiz, bainan Pa
ris'en sortu ta hazia, Aitaren sor-lekua, Garindaifie, Maule'tik Baxe
Nabarrerako bidean dagon herrixka txipi bat. Ama, Sohiitarra dut. Ezagu
tzen dukezu Sohiita; lehenago koblari ta dantzari askoren kabia izan da.
Orain aldiz, kaskointzen hasia da.

Ba dut arreba bat, bi urthez ni baino zaharragoa. Ezkontzekotan da,
bainan, damurik, ez Euskotar batekin!

Burhasoak eskualdunak ditut erran gabe doa - bainan ez dezaket
erran abertzale direla funtsean; Xuberozale, ba, zuk zinion bezala.

Hortan bai gare, bortxatu naiz aithortzera guti direla muga hunain
diko Eskualdunetan ezagutzen ditudan egiazko abertzaleak. Eusko gaiez
axola poxi bat dutenetan ere, gehienek ikusten dute Euzkadi folk-lore
museum bat bezala. Heientzat gure gizonik haundienak Andre Dassarry,
Luis Mariano, Rudy Hirigoyen dira!

Nik maite dut neure herria Angles edo Frantses batek berea maite
duen bezala. Euskal-herri'ko dantza ta abesti herkoiak laket zaizkit naski;
eusko edestia ikasten ari naiz; bainan geroari beha bizi behar ginukela
deritzait. Nere ametxa, hauxe da: egun batez, Euzkadi izan dadien ludiko
herrialde argituenetarik bat - Iphar-Europa'ko erresuma ttipi zenbait
diren bezala (gogoan ditut Holanda, Dinamarka, Finlandia...).

Ni ere kristotarra naiz - bai eta demokrata ere. Bainan izena baino
nahiago dut izana (erraiten ohi den bezala) eta ezin ahantz dezaket
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gehiegi aldiz arrotzek atzipetuak izan garela iragan denboran, Eliza edo
Demokratagoa zaintzeko aitzakian - 1789'ko erkaldarrak "demokratak"
othe ziren geure lege-zaharra kendu zaukutenean? "demokratak" ordutik
hunat, ikusi ditugun frantses jaurlaritzak, nahiz beren buruak hola deitzen?

Bertzalde, orhoit naiz Nabarra'ko bakalderri eskualdunarekin nola
jokatu ziren lehenago Erroma eta Kastilla'ko errege katolikoak - eta naiz
Girixtinoa izan, bihotza samintzen zait. Egiari zor bai zaion ezin ukha
oraiko egunetan (eta bereziki Hego-Euzkadi'n) aphez hainitz direla aber
tzaletasunaren adixkideak, bai ete geure mintzaien zaintzallerik sutsuenak.

Ororen gaifietik maitedut azkatasuna. Sekulan emaitze eder hori jin
ba lekio geure aberriari, oi nere poza! Bafian gogoa ilhun ta aphal daukat,
dakuskidanean gure herritarren zabarkerri ta nagikeriak.

Hemen Paris'en bretoin abertzale gazteekin ibiltzen naiz. Ezagutzen
ahal dituzu, izenez bederen "Breizh atao" (Bretafia bethi) eta P-N-B'a
(bretoina abertzale alderdia)? Nahi nuke ikhus ba gineza gazte horien
kharra! Askok ez zakiten; haurretik beren abendako hizkuntza, berriz
ikasi dute, eta beren artean, bretoineraz ari dira bethi. Guk, aldiz, ez
dituguia maizegi ahanzten Arana-Goiri'tar Sabifi'en hitz horiek: Euzkadi
da Euzkotarren aberria eta EUSKERA EUZKOTARREN HIZKUNTZA?

Ene ustez, Frantses'ek ez dute sekulan onhartuko Euzkadi'ren aska
tasuna: zer egin dezakegu beraz? Ene iritziz indarrez beharko dugu
berjabetzea lortu! Zer deritzaizu adixkidea? Soldadogoatik askatua zirate
kenean, biek elgarrekin zerbait egiten ahalko dugulakotan nago, nahi
onezko Euskotar guziak gureganatuaz."

Toki pixka bat gelditzen bai zait oraino edertiz mintzatuko natzaizu.
Nik ere maite ditut aipatzen zinauzkidan ereslariak bai eta Wagner ere.
"Tannhaiiser " "Parsifal" osoki atsegingarri zaizkit.

Euskal idazleetan maiteenak ditudanak horiexek dira:. muga haindi
koetan ezagutzen ditut Monzon-Olaso, Arrese, Irazusta'tar J. it, Zaite
gi'tar jokin (ingeleratik ta grekoeratik, itzulpen ederrak egin ditu horrek
bainan, zoritxarrez ez ditezke oraino Frantzia'n kausi) eta muga hunain
diko autoreetan: Joanes Etxepare, Oxobi ta lratzeder bi olerkariak, Leon
apheza (haren "Ebanjelio saindua" eskuratu berria naiz: eskuara oso
poliki derabila liburu hortan) P. Laffitte.

Zure ihardespenean erran zaidazu zoin dira irakurri ta gehienik
maitatu ditutzuen euskal ta erdal liburuak, baita zuhaurek idatzi nahi
zinituzkenak. Nik ere pozik idatz nezake irakurgai edo edestizun bat
euskeraz, ba, bainan erdira ez bai derabilat aski ondo, ez naiz ausartzen.
Itzulpen labur batzu egiten ditut noiztenka ene mintzaiaren trebatzeko.
Duela denbora poxi bat mamu-ipuin bat euskeraratu nuen ingelera-tik,
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eta orai nahi nuke Edgar A. Poe'ren itz-lauzko olerki luzexka bat itzuli,
bainan zail da, zail!

Adixkide Jon, utzi behar zaitut aldi hontako. Zure erantzunaren
beha nago, eta anartean, onets itzazu ene agur hoberrenak.

Jainkoak zaifit dezala Euzkadi!

P.S. Ba ahal duzue ... irrati bat zuen gudaletxean? Praga'ko radioak
ematen ditu berriak euskeraz ta espafieraz, ostegun guziez 8 1/2 orene
tan (gauaz), 9 metrako onda laburrean.

J. Mirande
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1948, Jorrailaren 18ean

Paris'etik

Adixkide Jon,

Aspaldiska ba du idatzi nauzula eta geraztik zure erantzunaren zai
nago. Eskutitz bat galdu datekea? Ba diteke; dena den, gaur luma hartzen
dut lerra batzuen zuri bialtzeko.

Gauzak nola doatzi Alemania'n? Oraino ez dautazu erran noiz libra
tuko zaituzten soldadogoatik. Paris'en iragan ba zinte, jin zakizkit ikhus
tera... Bainan behar bada heldu den udan Euzkadi'n elgar ikusiko dugu,
Maule'ra baHn ba noa opor denboran. Atsegin bizia ba nuke zurekin
ahomihiz mintzatzeaz. Bazko-egunean gertatu naiz Paris'ko Euzko Jaur
laritzak eratutako jaietan, Aberri eguna zala-ta. Goizean meza ixila. St.
Pierre de Chaillot'ko elizan Eguerditsutan, Ordezkaritzako aretoan, Agi
rre Lendakariak hitza hartu du, ez ginuela itxarapena galdu behar, eta
azkatasuna hurbiltzen ari zitzaigula.

Beste eskualtzale ospetsu baten ezaguera egin dut: erran nahi dut
Lafitte Aba. Galdetu daut ea nahi nukenetz "Herria" izperringian idatzi.
Nik baietz.

Gutun horrekin batean igortzen dauzkitzut orain bi urthe moldatu
nituen bertso batzu: itzulpen bat da, ingeleratik, edo hobeki erraiteko,
eskozeratik.

Aldi huntako ez dautzut besterik idatziko menturaz zure letra bidean
baita. Eskuratzen dudanean, orduan luzaz ihardetsiko dautzut.

Haren esperantzan, baratzen naiz lagun maitea.

Bethi zure adixkide leiala.

Jon Mirande
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JON MIRANDEREN OLERKIGINTZA LANAZ aurkikuntza berriak

Hona, 1947an idatzi ta Loustau-Daudine-i igorri zizkion bertsoak, bai
hau da Miranderen lehen poema, Gipuzkoako euskaran.

3.a. Jon Miranderen soneto ezezagun batekin

Egilleak Sonetu izenburua ezarri zion ta Jon Loustau-Daudine Bena
fartar euskaltzaleari Alemaniara igorri, azken gazte hau, han bere solda
doka egiten ari zelarik. Argitaragabeko soneto horren hartzaile jaunak,
Miranderen beste kantu ta gutun ta paper oso jakingarriekin batean
eman dit. Jakingarri, bai, hor ikasten baitugu 1946 ta 1948. urteetan gure
olerkariak idatzi zituela, handik bizpahirur urte beranduago argitaratuko
zirenak. Olerki hau da Jon Mirande-k herioaz, hiltzeaz, egin lehena,
beste biak ezagunak dira, 1947.an frantsesez bakarrik gorde zen, Merry
Christmas eta 1952.an idatzitako Nil igitur mors est, euskarazkoa.

Olerki hunen "gaia" da Herio sena; argumentua berriz hau: Lehen
ahapaldian "hiltzez utz dezadan neke ta negarrezko bizitza; bigarren
ahapaldian" jendeek eta Jainkoak utzi naute; hirugarrena "nere erorzke
tan ez egin otoitzik apaizak, ez ukan garbairik anaiak" Azken ta laugarren
ahapaldian "nere gorputza pozik izango da lurpean."

3.b. Tematikaz oharrak

Ohizko jainkoari

Jesus Bar Joseph badut othoi egin
gauerdiz

A1perretan diet egin Zeruei otoitza

Olerki honetan, beste geroagokoetan garatuko dituen gaiak agertzen
dirade, hemen neurtitz batetan errana -gaitzaldiaren gaitzez- luzeago
kondatuko digu. Ordudanik nabarmentzen da fedetik urruntzea, handik
urtebete 1949.an galduko zuena eta Sonetu, Ohizko jainkoari poemarekin
erkatuz ageri dago.

Sonetu

Ez abesti latiiiik, ez ur deunik,
apaiz!

Eta zuk utzi nauzu. Zergatik arren?

Sineste galtze horretaz, Jose Azurmendi-k ziur pozik izango zen
aurkitu balu Jon Mirandek 1948.an nola Herve Glemarec Nietschezalea
ta Goulwenn Pennaod nazia ezagutu baino lehen, idazleak, oraindik
giristino zela aitortzen baitzuen urte bat lehenago.
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SONETU

453

Aspertuaz urturik, txo! neure biotza,
Bizi ontako neke ta negarrak aztu.
Eriotz samurrak danak eramango ditu.
Oetzat izango det biar buztin otza.

Gizonak, zuen artean nenbillen arrotza.
Maitatu nituenak ez naute maitatu,
Adixkide onenak egon dira mutu,
Alperretan diet egin Zeruai otoitza...

Ez abesti latifiik, ur deunik ez, apaiz!
Ez garbairik, anaiak, naizenean ilko:
Anaiaren garbaia gezurra bai da maiz.

Lurraren magalean sartu aizeneko
Poztu, neure gorputza! Bertan egongo aiz,
Naiz udara, naiz negu, bakean betiko...

(1. M.-ek idazkindua)

Halaz ere, oraindik kristau dela dion gutunean "Euskaldungoaren
etsaiak" saioan agertzen diren kritikak daude, zeren jadanik berak kristau
fazsista izendatzen dituen frankisten politika ikusita ez baitu ulertzen
nola euskaldunek elizaren seme on jarraitzen duten eta kondairako zuzen
gabekeriak ere hor azaltzen dira, Loustau-Daudineri 1948. Martxoaren
9an idatzitako gutunean.

"Bertzalde orhoit naiz Nabarrako bakalderri eskualdunarekin
nola jokatu ziren lehenago Erroma eta Kastillako errege kato
likoak eta nahiz girixtinoa izan, bihotza samintzen zait."

Lurra prestik zegoen handik urte pare batean, Kristoren aurkako
poema idazteko.

Lehen olerki hortan zerbait interesgarria badago bere olerkari hiz
kuntzan nola bereizten dituen gogaideak "anaiak" eta adiskideak, zeren
azken horien artean ez baitu bere abertzalekiderik hatzemango, aurkituko
Iparraldean, ez eskuin muturreko euskaldunik non nahi: hau da bigarren
ahapaldian agertuko den bakartasuna, baina, handik lau urte Nietsche-ren
olerki batean, bere kezkaren garapen oso bat aurkituko duo Ikus dezagun
1948.ko sonetoa ta Nietsche-ren itzulpena.

Soneto

Adixkide onenak egon dira mutu!

Aus Hohen Bergen

Adixkide zaharrok, Ikus! Orain so
zaituztet zurbil
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3.e. Prosodiazko oharrak
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Testua sakonki aztertzeko, mintzaldi hau baino gehiago behar liteke.
Sonetoak hizkuntza baten heldutasuna, olerkigintza baten buruzagitasuna
erakusten dizkigu. Gipuzkera osotuan idatzia dago, urrunago idazleak
gutun batean azalduko dituen zioen gatik. Behin ta berriz irakurrita
berealaxe barru-errimaren, barne errimaren garrantziaz jabetzen gara,
ikus dezagun ahapaldiz ahapaldi, hau bederen.

Lehen ahapaldian "t" kontsonantearen errepikapenaz eta igurzkari
batzuez baliatzen da, bizitzaren astuna, bizitzaren latza adierazteko. Hona
silabaka emanaz ahapaldian nabarmentzen diren soinuak:

tu.ltu/txo/tza.
ta/ta/tu
tz/na/ma/tu
tza/za/zti/tza

Bigarren ahapaldian era berdinean, jendeen ta jainkoaren utzikeriak
bere eretzean, gogorki salatzeko:

te/tza
ta/tu/te/tatu
xk/tu.
telet/to/tza.

Hirurgarren ahapaldian, igurzkariak galtzen dira, zeren idazleak bere
erorzketa nola nahi lukean erraiten baitu, bere agiantzak ezagutarazten.

Ez abesti latifiik, ez ur deunik apaiz!
Ez garbairik...
Hor bokaleen ta diptongoen jokuaz ditu idatz baliapide
-i (abesti), i (latifiik) i (deunik), hasieran
-ai 1. apaiz

2. garbai, anaiak
3. naizenean, anaiaren
4. anaiaren garbaia, bai, maiz

Ironia mingatz batekin dabil gure olerkari mindua "ai" errepikatzen
eta ahapaldi hau erran zahar baten gisa bukatuz.

Anaiaren garbaia, gezurra bai da maiz.

Azkenahapaldian silaba edo hobeki esan diptongo hau oiartzun
entzuten da: aizeneko, aiz, naiz (berritan). Soneto hortan bi oihu leher
tzen dira, zarta eginez lehen ahapaldian, ukapen gisa: Aspertuaz urturik
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txo! eta azkenean, heriotzaz alaitzeko: Poztu neure gorputza! Berriz leher
kari ta igurtzkariak agertzen dira, lehenean tu/tu/txo, bigarrenean, ztu/pu/tza.

Ez uste hala zegiala ustegabean, olerkigintza hori jakinaren gainean
dago, argi ta garbi dago berak diogularik, Nil igitur mors est poemaren
giltza ematean:

"Lehen hirur ahapaldiek eroria -tan- duate: zarta hots egite
hortaz gogoratu nahi izan dut bizidunaren antsia mundu laz
garri hontan galdurik izatez, heriorako hor izatez."

Jon Mirande-ren ohar hau, beste olerkia aztertu ezkero ediren dut,
baina nonbait nere oroimenearen zokotik irten zait bai eta Josean Artze-k
txalaparta ihakinduz egin olerkiak aztertu berri baititugu ikasleekin, testu
azterketak hortaratu nau, bai Hartzabal-en "Zetaren maitasun kantua"
eta "Zugan zegoen sua" gogoan nituen laguntzaile.

Egia da euskal olerkigintzan eta aintzifiako bertsogintzan aliterazioak,
barne-errimak erabiltzen zirela, Miranderen olerkietan nabarmenago da
Anglo-saxon literatura ta Germaniar olerkigintzak ezagutzen baitzituen
Bestelan bertsogintzan ez da berritasunik 7/6 ebakitako pondutan egin
zortziko txikia bait da.

4.1. Olerkigintzaren urratsak, eta hobekuntzak itzulpen batean

Jon Miranderen hirur olerki bildumetan (Orhoituz, Ene jainko eidol!
ta Poemak) delakoetan Two Corbies-en itzulpena badago. Xabier Olarrak
bigarren bilduman Ene Jainko eidol! en ondo aztiatu zuen olerki hunen
azpian Euzko-Deya-koek zutela jarri "Ingelan olerkia Mirande-tar Jonek
euzkeratua (sic)", zeren idazleak berak igorri baitzion lehenbiziko itzulpe
na Hi beleak, Loustau-Daudine euskaltzale ta abertzaleari hitz horiekin:

"Gutun horrekin batean igortzen dauzkitzut orain bi urthe
moldatu nituen bertso batzu itzulpen bat da ingeleratik edo
hobeki erraiteko eskozeratik."

Nahaspilik ez sortzeko Eskozera, hizkera bat da, baina Gaelikoaren
galtzetik sortua, eta literatura mailara iritxi dena Robert Burnes-erekin.

Jaun horrek 1948.an jasotako 1946.ko itzulpena J. Miranderen lehen
euskal lana izango da, gero hobetua izango dena zeren Euzko-Deya-n
1949.an agertzen delarik bitartean gure gizonak Olerkigintzaren plantea
mendura igaro du, lehenik euskararen ikasteko egin zuena, hobekuntza
horren azterketa bat eta olerkari lanaren nekea erakutsi nahi nizukete.
(lk. testua, Jonen eskuz).
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EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

Lehen neurtitza, itzulpen hutsaz, luzeegi gertatzen da, 1946.an "zuaitz"
hitzarekin, bigarren ekoizpenean "altz" ipintzen du, zortzi piko izateko.
Bostgarren neurtitza, "Itxas-bazterrean ala, desorekatua da eta lasaitasuna
adierazteko, hitz luze/labur/luze ematen du Itxaso gazi aldean, gazi
pleonastiko horrekin Itxas-bazter hitzaren arruntasuna aldikatuz. Berdin
erritmoarentzat hobeki ateratzen da bigarren itzulpeneko, zurgaizti berde,
oianean izango da neurtitzaren ordez, zurgaizti hitz arradoa egokiago
dago, egoera ta giro bitxiaren sortzeko. Askoz hobe da.

Altz baten puntaren puntan
Bi bele zeuden hizketan.
Gaua bezin beltz bele bi:
"Bazkaria gaur non aurki?
Itxaso gazi aldean
ala zurgaizti berdean?"

3.2. Bigarren ahapaldia

Ahapaldi hori ainitz landuko du Mirande-k, hirur urteren arte hor
tan, aIde batetik euskara hobetzen baitzaio ta bestetik olerkigintza ere.

Lehen ekoizpena (1946)

Ondatutzen ikusi dut
zetorren ontzi eder bat
baita oiu entzun ere...
Orduan ni joan airez airel
lru gorputz'tuk etzanik
Ondartzean: an jango nik!"

Bigarren ekoizpena (1949)

Ondartzatik ikusi dut
ondatzen ontzi eder bat
t'iru oiu entzun ere
Aruntz joan nauk airez airel
lru ilotz han etzanik
ondartzean diat jango nikf"

Laugarren neurtitzean hikako hizketak indar gehiago ematen dio ta
neutraltasuna kentzen, beleen larru ta lumapean sartzen gara, gainera
lehen itzulpenean bederatzi piko ta ebakidura txarra dago.
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Lehen itzulpena

Orduan ni joan airez aire.

Bigarren itzulpena

Aruntz joan nauk airez aire.

457

Orduan, hitza kentzea ez da gaizki, hitz higatu ta betegarri bezala
gertatzen baita, askotan.

Bostgarren neurtitzean gorputz hitz arruntaren ordez ilotz sartzen du,
barne errima gordetzen duena eta "hotz" etimona argi baitu.

Lehen itzulpena

fru gorputz'tuk etzanik

Bigarren itzulpena

fru ilotz han etzanik

Seigarren neurtitzean berdin, lehen aldian neurtitzean ez du "han"
erabili nahi, bigarrenean laguntzailea sartuz zortzi pikotara irixten da,
berdin.

Lehen itzulpena

Ondartzean an jango nik

Bigarren itzulpena

Ondartzean diat jango nik

4.3. Hirurgarren ahapaldia

Barne errimaren gatik eta gipuzkoartzen duelako bigarren itzulpena
oian kentzen du, eta neurtitza orekatzenago silabatan 4/2/2 ordez 3/3/3.

Lehen itzulpena

Oianean odol bero

Bigarren itzulpena

Basoan ilik baitago

(Adibidez oian hobeki legoke lehen pertsonan, Oianean 10 bainago).

Gero neurtitzak zatitzen ditu eta puzzle gisa birantolatzen, barne
errima gaineratuz: ,za/zpa.ren ordez za/zte/zpa... :
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Lehen itzulpena

Zaldun bat i1ik ezpata (1946)

Bigarren itzulpena

Zaldun gazte bat ezpata (1949)

Azkeneko errima hobetzeko, ra, ordez -da, ematen du, ezpata-rekin
asonantzian.

Lehen itzulpena

Zorrotik erdi atera (1946)

Bigarren itzulpena

Zorrotik erdi irtenda (1949)

Hobeturik:

"Ona zerbait goxoago:
basoan i1ik bai'dago
zaldun gazte bat, ezpata
zorrotik erdi-irtenda,
if dala inork ez zakik
zakurrak t'andreak baizik.

4.4. Laugarren ahapaldia

Lehen ekoizpena (1946)

Eizara joan da zakurra
erbiak arrapatzera.
Andrea? Beste batekin...
Guk bear diagu ler-egin
janaz, gaur, kerizpe artan!
Ator oianera guazan!

Bigarren ekoizpena (1949)

Eizara joan dek zakurra
et'andre ezti ederra
beste maitale batekin...
Eskerrak guda onari
badiagu jaki ugari!
Ator lagun! Egan ekin!

Lehen neurtitzean hikako laguntzailea sartu behar du "dek". Biga
rren neurtitzean -agian zakurrak lasterkaturik- erbiaren aipamena desa-
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gertzen da, eta hirurgarren neurtitzean zegoen andere hitza luzapen bate
kin, andre ezti ederra bilakatzen da, pertsonaia moduan hobeki agertuz;
hirurgarren neurtitza ez motz gelditzeko, ez labur geratzeko "maitale"
hitzarekin luzatua da. Gero handik behera ahapaldia osoki aldatzen du,
laurgarren neurtitzaren arruntasuna ta nabastarria kenduz

Guk bear diagu ler-egin (1946)

Badiagu jaki ugari (1949)

eta bostgarrenean beleen arteko gogamen pollita aurtikiz

"Eskerrak guda onari"

Azken neurtitza osoki aldatu egin digu itzulpenetik sorkuntzara iga
roaz, aIde batetik barne-errimak agertaraziz 1949.koan: gun/-gan/-kin eta
besteetik L. Mitxelenak Egan-en idazteko egin zion deiari humoreez
erantzunaz "guazan" ordez, Egan ekin! idatziz bi adierazitan uler ditekena.

4.5. Bostgarren ahapaldia

Lehen hirur neurtitzak ez ditu aldatzen eta ez ditugu ematen, foto-
kopian daude ta, huna hirur azkenak:

Eta urrezko illekin
-Negua datorrela ta
egin dezaket kabia (1946)

Eta bero izan dedin
neguan ire kabia,
ar bere ille oria. (1949)

Errima hobetzeko aldatuxe ditu hitzak: -ta/-ia/ren ordez, ia-/-ia,
idatziz, eta hortarako "oria" "urre" ren lekuan erabiliz ta hikako formak
jarriz.

4.6. Seigarren ahapaldia

Lehen neurtitzean

I. Bai, oe otz bat arek du (1946)

I. Gaixoak oe otza du (1949)

Lehen itzulpenean, bai betegarri dirudi, eta arek ez beharrezkoa,
hortaz "gaixoa" hitza hartzen du, Villon-ek "gaixo urkatuak" esaten zuen
moduan, gainera hizkuntzaldetik hitz laburrez egindako neurtitza ez dago-
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kio olerkiaren egiturari silaba aldetik, 1/2/1/1/2/1 bitxia da beste ahapal
diak ikusita eta azken itzulpena egokiago 3/2/211.

Azken bi neurtitzak osoki aldatzen ditu, bosgarrena laburregi baita

Azeriak ezur zurien
inguruan dira biltzen (1946)

Azeriak ta zaku"ak
sakabanatzen ezurrak (1949)

Hor adieraziaren aldetik azken itzulpenean zaku"ak agertzen dira,
nondik? eta biltzen ordez sakabanatzen aditza, naski ez subiektu berdinarekin.

Guzti horrek erakusten digu, klasikoen bertsogintza ez dela bakarrik
kaiola bat, baina molde bat hobeki erran eta horren erabiltzeak, ardies
pen, lorpen, hobespen ederrik eman lezakeala, zeren olerkigintza ez da
bakarrik sendimenduekin egiten ta nola nahi hitzak botatuz Olerkigin
tzak, erritmoaren lantzea, hitzen indarraz baliatzea eskatzen du.; gero Ian
honek erakusten digu zein zaila den itzulpena, bereiziki hitz neurtuetan
eman nahi delarik olerkia, bai arrazoin zuen 1. Mirande euskararen ikasle
zegoelarik zionean itzulpenak on zirela trebatzeko. Eta L. M. Mujika-k
idatzi bezala, ezin da hobeki erran: Gaurkotasuna ta dizsiplina ez dira
etsaiak. Dizsiplinak eta besteek egin duena sakonki begiratzeak, gaindi
dezake euskaldun he"iak duen errurik handiena, hots, inprobisaketa ta
azalkeria "Mirandek honetan ere ikasbide bat ematen digu, dizsiplinazko
bide bat jarraituz" (ik. Miranderen poesigintza II.alea, Haranburu Donos
tia, 1984, 55. orrialdean).

5. POLITIKAZKO EUSKAL KANTU EZEZAGUNA: GUDURA DEI

Askotan esan da euskal bertsogintza komprometitua Gabriel Aresti
rekin hasi dela, zeren betaurreko gorriko jente batzuek uste baitute
engaiamendu bakarra marxista dela, baina abertzale aitorpena ere hola
koa da. Miranderen kasuan baita beste politika kantu egille gehienekin
ere ikusten da, egiaz, poesia egiteko propagandekin, beti, urruntasun
haundiak hartu behar direla, eta hain zuzen, Joan Mirande-k bi ekoizpen
motak eskaintzen dizkigu, abertzale bertsoak eta aberriari zuzendu olerki
ederrena Eresi izenez ezagutua ta geroztik bigabostek kantatua.

Gudura deia, ez zuen argitaratu; agian baitzekien ez zela goi poesia
baina mintzaira bakun ta motz batean, ideia xinpleegiekin egina baizik,
geroago Urko-k egingo dituen moduan. Holako kantuek gizarte eginkizun
bat daukate, jende oste bat kantaraztea. Jon Mirande-k Gudura dei
hortan Sabino Arana Goiri-ren hitzak eta ideiak darabiltza, geroago iker
tuko ditugunak. Bai, baldin badirudi emeki jaisten ari garela, sorkuntza-
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tik, itzulpenera, azkenik kantura, ez zaigu ahaztu behar orduko euskaltza
Ie basamortu hartan, denetarik egin behar zela, jendeen iratzartzeko,
euskaldunen esnatzeko.

Mirande-k holako kantu aberkoia, abertzalerik egin zuen, ez baitira
oraino kantatzen, nahiz haien musika ezagun izan, hala nola Euska/
Herriari kantua, Eskoziako Au/d Lang Syne-n doinuan egina eta hasten
dena Leenago bizi zen Euskadi askatasunean/orain dago kateez lotua
etsaien artean. Beste bat ere Jeiki, Jeiki-ren ahairean eman zuen Jeiki
Jeiki Eiiskaldiinak ziberotarrez, eta hor Marseillaise-aren parodia, gure
itsas lapurrena egin duen bezain beste delarik.

Qu'un sang impur
abreuve nos sillons!

Hen odo/ak
gure IUrrak orai dii gizentiiko!

Kantu horiek ezagunak dira, argitaratuak, ondoko hau ez. Loustau
Daudine-k bere idazkietan ediren duo

GUDARAKO DEI

Noiz arte, Aitor'en abenda
jopu zaitut ikusiko?

Gizon makala bizi bedi
maketoen eskupeko

Nik eskatzen diot Jainkoari
lapurrak ezerezteko.

Iparraldetik Prantzestarra
egotikan Espaiiarra,

Euskadi beretu bearrez
alegintzen ari dira

euskaldungoa zapa/tzea da
betidanik orien gura.

Bizkai-itxasoko ertzean
bakean bizi giiiaia

arerioak ziran etorri
bele goseak bezala.
Mendeak zitun Legezarra
kendu ziguten berea/a.
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Askatasuna galdu ezkero
zer balio du bizitzak?

Anaiak zutitu gaitezen
aserrez bete biotzak,

Aberri laztanetik kanpo
bota ditzagun arrotzak!

Esnai zaudete gudariok
elurrez dauden goietan

Aiten lur deuna askatzeko
suizkillua eskutan.

Entzun! Otsoak gaban dabiltza
gure eusko bazterretan.

Odol gazteak gizenduko
ditu biar gure soroak.

1ges ba dijoazkigu, iges
leengo nausi arroak!

Odol gorri, su ta karraxi
entzun otsoen orroak!...

Beste kantuetan guti edo anitz borrokarako deia baldin bazen, azken
huntan argumentua jarraikiz Sabin Arana Goiriren topikoak agertzen
zaizkigu: menpeko izatea, jopu izatea, askatasuna galdu baita, maketoak
kanpora botatzea, aintzifiako askatasun, bake ta lege zaharren goraipame
na. Errepikatzen da Jeiki Jeiki eiiskaldiinak delakoan bezala odol isurtzea
ren deia.

Odol gazteak gizenduko
ditu biar gure soroak!

Horrez kanpo gudu olerkietan, Jon Mirande-k ohi duen bezala,
otsoen, odolaren ta elurraren aipamenak badaude, Aranismotik urrun
tzen gaituztenak.

Teknikaren aldetik bertsolariena erabiltzen du, gutti edo aski, sei
lerrotan idatziz, hirur neurtitz asonantzia berdindunak, eta ebakidura
honekin

9+8/9+8/9+8

Bestalde L. M. Mujikaren analisiaren jarraitzeko, neurtitz bakoitzean,
ideia elementu bat sartzen du, hots egitura lineala darabila. Bertsogintza
horien mugak bazekizkin Jon Mirande-k eta bere Olerki bildumatik
baztertu zituen holako propaganda hutsezko kantuak, eta hain zuzen
1953.aneuskaldunen zentsuraren gatik argitaratu ez zen olerki bildumari
hitzaurre bat egin zionean argi ta garbi esaten digu, hitzaurre ta Olerki
gintza ikasbide labur hori Xabier Olarrari zor diogu, harek Miangolarra
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eskuidazkietan aurkitu baitzuen huna zer dion Mirande-k, Bertsolaria ta
Olerkaria bereizteko.

"Egia dateke: beharbada euskaldunago agertuko zen erraiterako ene
Jauregi Hotzean hunelako laukoetan eman ukhan banu.

Oi zer bihotz min eta zer zorthe tristea
Ezkon berd batentzat senharra galtzea
Nigarretan hurtzen da oil andre gaztea
Urrikal zakiola Jainko Jaun maitea! eta abar...

Egia esan nahiago dugu

Jauregi hotzean
aitorren alhabak
negar dagi...

Goizetik joana du
zalduna gudarat
noiz datorke?

Mendietan elhur,
haizeak urduri,
zeru goibel

Elhurte zurian
zenbat odol istil,
odol urdin... ?

Nasaiki jan dute
hilbeltzeko zakhur,
gosetuek.

Najar jauregian
andere gazte bat
beltzez jantzi
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(J. M. 1950)

Bai, kantu horietarik goiti Joaiten jakin zuen Mirande-k Davant-ek
egin duenbezala eta gure paristarrak, gure Jon Mirande-k gai berdinare
kin olerki eder-ederra eman zigun Eresi izenekoa, ondotik emango duguna

Aineza gal bizi goiz batez
iskilludun ixi! eta zutik,
guduan lur zahar hunen maitez
mendietan etsaien eskutik.

Ainendi hi! gazterikan nihaur
ikurrin t'ikurrik gabe,
ezpainetan othoitzik, ez, burhau
itzalik ez, baikor, ez herabe.

Ainitza gal hats, arima, odol
hiretako ene Jainko-eidol
zaharra Lurf mendi gudu baten.

Eguzkiek inguruz inguru
nere soin haur sor haiduru
hiretan 10, garrez jo lezaten
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(J. M. 1951)

Konpromezuaren frutu eder ta bakan honetan, ez dago gehiago ez
Euskadi-rik, baina Lur, ez maketorik baina etsai; ez dira gehiago ez lege
zaharra, ez eta aintzifiako bakea ere aipatzen Bai. Telesforo Monzon-ekin
batean gerla ostean Joan Mirande izan genduen gure lehen idazle kon
prometitua, nahiz konpromezu hori ez marxista izan.

Lehen bi ikerketek bi ikasbide ekarri dizkigute gure mendeko olerka
ri haundienetarik batek zenbat lantzen zituen bere obrak, bai lanik gabe
nekez aurreratzen da; gero lana ez da aski, eta bereziki euskal kulturan,
ez baitzen orduan ez ohore, ez dirurik, ez fama onik hola irabazten eta
gainera euskal pasio horrek erdal bizian oztopo baitzen. Bai, Jon Mirande
bere lanetik kanpo aurtiki nahi ukan zutelarik, frantses komunista batek
zuen aldea hartuz salbatu, holako gorabeheren berri badakite, bai, beren
jakintza obrak ere euskaraz eman dituzten idazle batzuek, beren abertzale
ideien gatik herbesteratu ziren Krutwig ta Txillardegi, euskaldun berriak,
zentsura Jon Mirande bezala, eta euskaldun zahar Ibinagabeitia ta Davant
eren gisa.

Euskal Herrian zerua laister goibelzten, odeizutzen da, airean mar
mutx burrunbariak dabiltza, oihanetan txakurrak. Euskal herri honetan
ez da nere ogena mintzaldian galernaren oihartzun hitzak entzuten badi
ra ta nere hitzaldi hau ez bada, bakezko't akademiko izan. Bi agiantzare
kin burutu nahi nuke, bururatu zaizkidan bi asmorekin, gure Zaindi hau
zabal dadin, hizkuntzalari ta literatura egiletik kanpo, Elhuyaren holako
Jakintza mintzaira ederra erabiltzen diguten idazleri, baita lehen bai
lehen ez ditzagun ez begirunez, baina egin duten eta egiten duten
lanaren gatik ez ahantz andereak. Noiz izanen dugu Euskaltzaintsa oso
bat? Liburugintzaren sail guztietan dabiltzan berrogei bat emaztekien
artean haukera badago. Egun hori hel dadila gure begiak zerratu baino
lehen Halabiz!





TXOMIN PEILLEN

EUSKALTZAIN BERRIAREN HITZALDIARI

Alfonso lrigoien

EUSKALTZAINAREN ERANTZUNA (*)

Ospakizun hau irekitzerakoan agur egin digun 'Henri Grenet Baiona
hiriko Alkate eta Kontseilu Generaleko Presidente jaunari agur, agur
Argitxu Noblia zinegotzi Andreari, Claude Harluchet zinegotzi jaunari,
M.a Karmen Garmimdia Eusko-Jaurlaritzako Hizkuntza Politikaren Idaz
kari Andreari, Pabeko' Unibersitatetik etorri den dekano jaunari, agur
Euskaltzain orori eta gainerako entzule bihotzekooi, emakume ta gizon:

Agur Zuberoa! Agur Zuberoa, Etxahun-ek eginikoa, kantatzen gen
duen Bilbon berrogei ta hamargarren hamarkadako urteen hatsarrean,
Agur Zuberoa, bazter guzietako zokorik edderrena. Parisera joan ondoko
zuberotarraren nigarrak aipatzen dira delako kantan: "Bortzetan geroztik
nigar egiten diit Ziiberoagatik". Hamarkada horretan berean ezagutu
nuen ezagutu ere Txomin Peillel1 guraso zuberotarrenganik Parisen
jaiorikoa, eta, izan ere, azkenean, urteen buruan jatorrizko Zuberoa herri
ra etorririk da bizi izaitera, eta etorri ere etorri izan da kantak hedaturiko
hasperenaren eragina atzerriratuen ondorengoetaraino bermaturik. Baina
itzuli izan dena ez da herriko pertsona arrunta, jakituriazko eleaz hornitu
eta buruz jantzi eta aberastorikoa baizen, literaturaren kreatzaile batez
ere, Europako polis garai agian handiegi baten jaio eta bizi izan den
kreatzailea, eta izan ere Euskal Herriko mundu georgikoa urritzen doan
unean, nagusiki hiritar bilakatze-prozesuaren erdi erdian gaudenean,
Euskal Herria hiri nagusi pentapoliko bihurtzeko bidean sarturik dagoe
nean. Gure laguna ez ailitz alferrik itzuli izan, eta historiaren butz
dialektikoak ailiotsa Euskal Herria orainartekoa baino bide hobean abia
turik lizen. Hala biz.

Euskal Akademiako sarrera-hitzaldia, Euskal idazleen giroa duela berro
gei bat urte titulua duena, oraintxe eginik duzu eta ondoren eni dagokit

(*j Baionako Udaletxean 1989-garren apirilaren l-ean.
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ongi etorrizko erantzuna demazudan. Eta zer egin hori egin ere pozik
daidit. Eta halako ekintza bati dagokionez ez albailedi dotorezia gabe
gerta.

Parise hartan duela berrogei urte euskararen ikasten eta idazten hasi
zinela diozu, arbasoen begirunez eta gure herriaren ohoreagatik eta lotsaz
gorriturik euskara berde ta latz horren maitatzen, fama onik eta dirurik
bildu ezarren, eta irakurle guti baizen ezin izanarren, eta gainera bidega
bekeria eta axolakabekeriaren aurka. Diozuna egia biribila denaren leku
ko zahar nauzu, aspaldidanik ondo baitakit zure berri. Baina oraindikan
garaitu ez badugu ere etorkizuna baikor ikusten duzu taldekeriak gaindi
tu bezain laster.

Piarres Larzabal apez, abertzale, eta euskal-idazlearen lekuan sartzen
zara eta haren irudi ederra goresten duzu, eta batez ere apezak, ez hala
apezpikuak beti, euskararen galeraztearen kontra altxatu zirela aitortu, eta
euskara ikasten zenbiltzatenean "iiskara apezen mintzajia diik" entzuten
zenduen bitartean ezkerreko gizon argituak frantsesez edo espainolez ari
omen ziren. Larzabal theatro sortzailea, alabaina, zuzentasunaren aIde,
tipien aIde jaiki zen eta garai beltzean iheslari eta erbesteratuen aIde.

Zeure hitzaldi luzean, ostera, ezin geldi zintezkeen zeurorren Parise
ko egoitza luzeagoaz mintzatu gabe, han eman baitituzu zeure bizitzako
urterik gehienak Euskal Herrian biziten kokatu baino lehen. Garai hartan
Parise euskaldunen eta abertzaleen abarogune izan zen, abertzaleentzat
ezinbesteko exiliogune. Eta horrela sortu zen Pariseko euskal eskola
diasporagunekoa deituko dudana. Eta nik neurorrek ere Parise handi
hartara inoiz hurbildurik bertan jaso izan nuen irudia bademazut zurea
ren osatzeko gaizki ez datorrela uste dut, eta holaxe derautzut egun
hemen.

Hor agertzen da Andima Ibinagabeitia bizkaitarra, diozun bezala
"abertzale ta euskararen maitale sutsua" zena, bereziki lehen garaiean
zuen baitan eragin nabarmena izan zuena zirikatzaile eta akulari modura.
Eta baita Jon Mirande zena ere, zure luzaroko lagun izana, bestela ezin
baitzen. 1953-garren urteko irailaren azkenaldean ezagutu zintuztedan
hirurok Parisen. Ni hogei ta hirugarren urtean nenbilen eta zuk nik
baino hiru urte gutiago zenituen, eta Mirande-k baino zazpi gutiago, eta
zuei ezer erran ez banizuen ere Ekin talde politiko abertzalearen izenean
joan nintzen, zeharo klandestinoa zela (I), eta, dakizun bezala, aste bete

(I) Talde horretakoak ziren orduan, nizaz gainera: Jose Manuel Agirre, Jose Luis
Alvarez Enparantza (Txillardegi), Mikel Barandiaran, Jose Mari Benito del Valle, Julen
Madariaga, eta abar. Inguruan zebiltzan Gurutz Ansola eta lfiaki Gainzarain ere. Ikus ene
Sorterriarenalde, Donostia 1976, 32 orr. eta abar, eta "Jon Mirande-ren literaturazko
hizkuntzaz", De re philolof!,ica linf!,uae uasconicae, Bilbao 1985, 187 orr. eta abar, eta
"Gabriel Aresti eta bere inguruaz", De re philolof!,ica Iinf!,uae uasconicae, II, Bilbao 1987, 267
orr. eta abar.
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inguru egin nuen han. Beste batzu ere bisitatu nituen. Orduan ezinbeste
koa zen barrutik, -gaztelaniaz del interior erraiten zen-, barrutik Parisera
joanez gero Jose Antonio Agirre lehendakariarekin avenue Marceau-n
kokaturik zegoen Delegazioan elkarrizketa izaitea, eta izan ere luzea izan
nuen, zeren etorkizuneko esperantza, orduan ikertze ta propaganda mai
Ian zabaltzen hasirik zegoen Europako batasunaren proiektuan ipinirik
zuenez gero ez baitzen aspertzen bide horretarik ikusten zuen egokitasu
na markatzen eta goraipatzen.

Izan ere munduko gerra katastrophikoa 1945-garrenean amaitu ondoan
herrien Europa sortzea defendatzen zuten Schuman, Adenauer, De Gas
peri, eta abarrek, eta Agirre ere hor kokatzen zen. Hainbat gauza argita
ratzen ziren arazo hori sakon ikerturik. Beste joera batzuetakoen artean
Pariseko rue de Lille-n bazen sozialisten arteko mugimendu bat ere
Europako Estatu Batuak eraiki nahi zituena. Geroago De Gaulle-k asmoa
nabarmenki desbideratuko zuen L'Europe des patries defendatzerakoan,
hau da, Frantziak lehengo arauera eraikiriko estatu-kontzeptua nazioare
narekin nahasten jarraikirik, eta ['Europe des peuples delakoaren kaltetan.
Orduan epe laburreko asmoa ezin izan bazitekeen ere orain etorkizuna
bide horretan zehar doala dakusagu Erromako tratatua 1957-garren urtean
oraingo hamabietarik sei Estatuk sinatu zutenez geroztik, izan ere Madri
len mende edo Parisen mende hain hestu ez egoiteko multzo bat baizen
egin behar ez lukeen Euskal Herriak bertako kokagunerik egokiena orain
dik erdietsi gabe, herrien batasunezko lehen asmo nagusia hain argi eta
indartsu ageri ez baita, zeharo suntsitu ez bada ere. Alabaina azken
gudua jokatzeko da oraindik, eta gauza jakina da zuhur ibili behar dugula
tren desegokia hartu nahi ez baldin badugu hartan parte hartzeko. Eta
geure guduka-barruka-agonian ez dugu etsi behar, etorkizuneko begia
asmoz eta jakitez erne dugula beti. Orain Jose Antonio Agirre-ren izena
bazterretan erdi ahantzirik ikusten bada ere halako begiz behako bat
emanez gero gizon zuhur baten pareko irudia deraugula ezin dudarik
egin daiteke.

Zortzi urte inguru iraganik ziren Europa-n hasi ondoan munduko
gerra izaitera heldu izan zen kalamitate bortitza amaitu zenez geroztik,
eta irabazleek Espainiako diktatura galeraziko zuten esperantza urritzen
ari zen jadanik, zeren handik laster Eisenhower iparramerikar ahaltsua
Madrilera joango baitzen Franco-rekin adiskide erara jokatzeko bideak
ezartzera. Erromako Elizak are gutiago arbuiatu zuen diktatorea. Izan
ere, Franco ohean hil da duela hamabi bat urte, orduko optimista guz
tien prognostikoen kontra. Ni ez bezala zu orain EA-ren baitan politikan
zuzen zuzenean sarturik zaudenez gero, hauteskunde garaiean Euskal
Herriko hegoaldean ere, muga guztiak apurturik, mitin egile moduan
gainera, barkadazu ene txango hau, bide hain zabalean zango izaitera ere
heltzen ez baita.
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Jose Antonio Agirre-z gainera Federiko Krutwig ere bisitatu nuen,
orduan han atzerriraturik baitzegoen Aita Villasante-ren Euskaltzaindiko
sarrera-hitzaldiari Bizkaiko Diputazioaren Jauregian aurreko urtean egin
zion erantzunaren kausaz. Krutwig-ek Parisen, literatura-euskararen ere
duari dagokiola, ez bestelako ideietan, bere eragina izan zuen Jon Miran
de-ren baitan, harekin harremanak baitzituen, eta izan ere bigarren hau
garai horretan abiatu zen Lapurdiko euskara klasikoaren bidetik, inoiz
kultura-hitzak ere, Krutwig-en antzera, grekotik zuzenean, latinetik iragan
gabe, harturik, hala nola: eidola eta ez idolo. Nik artean Krutwig ezaguna
nuen, atzerrira baino lehen Bilbon bizi zelarik Euskaltzaindiaz gainera
Bilboko kultura-arazoetan ere oso sarturik ibili zenez gero elkarren berri
ondo baikenekien, eta guzti horrezaz landa Villasante-ren sarrera-hitzaldi
Lapurdiko euskara klasikoaren eredura eginikoa eta haren erantzun fama
tua entzuten ere Bizkaiko Diputazioko Jauregian, bizi zen etxetik ez
urrunegi, publikoaren artean izan bainintzen. Krutwig-en bidetik zebile
nik bazen Bilbon: Erkiaga-k atzerrian agertzen zen Gernika aldizkarian
emaiten zituen bere poemak Erkiagarre izengoitiaren azpian. Mikel Arru
za Bilboko Ateneo sortu berrian hasi zen h ta guzti Lapurdiko euskara
klasikoaren irakasten, neuror ere hurbildu bainintzen bere klaseetara,
orduko gora beherakatik laster mozturik gelditu beharrean aurkitu bazi
ren ere. Inguru horretan zebilen sarturik Ibinagabeitia-ren herri berekoa
zen Aita Berriatua frantziskotarra ere, eta beste batzu ere bai. Erran
dudanez ni garaitsu hartan hasirik nengoen euskal aprendizkoa neketsua
egiten, eta orduko zenbait zimentarrik denboraren buruan tinko eta ber
mu iraun du ene baitan, harrezkero gauza asko ta asko ikasi eta arlo
berriak ikerturik aldatzen aldatzen joan banaiz ere. Zuri, mutatis mutan
dis, beste horrenbeste gertatu zaizula erranen nuke, ordukoetan irauten
baituzu azaleko itxurak aldatu badira ere, Euskal Herria bera baita gehien
eta sakonen aldatu dena, oraindik oztoporik asko gainditu beharra argi
eta klaru ageri denarren. Jokabide laikoak ere lehenagoko denboretan ez
bezalako hedadura handia hartu duo

Zertan erranik ez dago Andima Ibinagabeitia-rekin ere izan nintzela.
Ondo gogoan dut nola jai egun batez hura ta biok joan ginen metroan
Boulevard Davout-eko Jon Mirande-ren etxera harekin luzaz mintzatze
ra, jai egunetan Parisen ohi den modura. Hainbat eta hainbat poema
orduan argitara gabe zeudenak irakurri zizkigun. Gabriel Aresti oraindik
ez zen ezaguna gure artean.

Andoni Urrestarazu gasteiztarra ere Delegazioan kokaturik zegoen,
Gasteiz-etik hilabete batzu lehenago aide egin beharrean aurkitu baitzen,
eta hura ere ikusi nuen. Ezaguna nuen elkarren artean izaniko harrema
nakatik, Gasteiz-en soldaduska egin nuenean hasirik. Han mintzatu nin
tzen Jesus M: Leizaola-rekin ere eta haren kezka karlistadako kanta
zaharrak bil litezen bidea egitea zen orduan. Dirudienez bere garaiko
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politikaz baino arduratuago zebilen gerra zaharretako herri-literatura arrun
taren iker-Ianez. Geroago, ezaguna denez, Jose Antonio Agirre-ren ondo
rengo izango zen. Duela guti hil berri da eta egunkariek horren berri
zehatza eman dute. Neure azkenengo liburuko kapitulu baten, "EI verso
politico griego (aT(Koc nCiA~T~K6C) y la metrica v.asca" haren Estudios
sobre fa poesia vasca ere aipatzen dut, Buenos Aires-en 1951-garrenean
argitara emana, beraz ni harekin mintzatu baino urte bi lehenago (2).

Baina bereziki tratatu izan nuena Juan Jose Rekondo izan zen,
harengana joan bainintzen batez ere. EIA taldekoa zenez gero harekin
mintzatzera nindoan eta ikasleen alkartasun horretan zegoen giroaz jabe
tu nintzen. Garai hartan eztabaida-burrukak izanik ziren abertzale exilia
tuen seme ziren ikasle batzuren artean sorturiko joera marxistak zirela
kausa. Halako joerak heldu gabe zeuden barrukoen artera, geroagoko
problematika ezaguna bada ere. Marxismoa garai baten modan izan zen,
bereziki Pariseko 1968-garreneko maiatzerarte, han putza galdu baitzuen.
Euskal Herrian, gerra aurrekoaz landa, beranduago indar hartu bazuen
ere nolabait gehiago irauten duela dirudi zenbait arrazoi berezigatik.
Honekin ez dut erran nahi kapitalismoaren systema nagusi den herrietan
ere sozialismoaren eragina handia izan ez denik, eta oraindik gero ere
ezin izan daitekeenik, baina izaitekotan kritika eta dialektika baten barruan
izango da, ez lehengo zentzu dogmatikoan, munduan egin diren aurrera
kuntzak espero ez ziren erakoak baitira.

Zurekin ere izan nintzen orduan, baina Mirande-ren adiskidea bazi
nen ere haren etxeko bisitan ez zintudan ezagutu, bestela baizen, eta
Pariseko zenbait bazter ikusi genituen elkarrekin. Harrezkero beti izan
ditugu elkarren artean harremanak. Geroago Bilbotik ere behin baino
sarriago agertuko zinen eta han ezagutuko zenduen Gabriel Aresti ere
hark here burua gure artean ezaguterazi ondoan.

Urte batzu geroago 1961-garreneko Ekainaren 3-an berriz agertu
nintzen Parisera politika arazoetarik landa. Harakoan Krutwig bisitatu
nuen Miarritzen, Alemania-tik itzulirik baitzegoen jadanik. Hark Villasante
ri hilabete bereko 12-an eginiko karta ene eskuetan amaitu zuenean
diotsa: "Orain egun batzu direla Irigoientar Alpontxo hemen Biarritzen
egonik da eta Akademiari buruzko berri batzu kontatu derauzkit". Gero
Parisen zurekin izan nintzen. Eta behin Mirande-rekin ere bazkaldu
nuen jatetxe greko baten. Inguru baten beltz batzu bazkaltzen zeuden.
Eta Mirande-k eni: -Hara hor tximuak. Eta nik: -Beltzak zuriak baino
atzeratuago daudeke, baina agian posible da denboraren buruan aurrera
tzea. Mirande-k: -Edo gehiago atzeratzea eta desberdintasunak nabarme
nago egitea. Mirande-k bere burua nazi moduan agertzen zuenez gero

(2) ALFONSO IRIGOYEN, De re philologica linguae uasconicae, II, Bilbao 1987, 209-217
orr.
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arrazista zen eta bere bizitzako azkenengo garaiean ere Anaitasuna aldiz
karian ideologia horretan bermatu zen. Zer eritzi zuen Hitler-ez galde
egin nionean erantzun zidan: -Hitler-ek nazismoa traditu zuen. Mirande
gazteago zela nazien aldeko bretoiekin ibili omen zen eta haien hizkun
tzan ere mintzatzen zen eta izkribatzen zuen, euskal munduan hasi
baino lehen. Kornikoz ere bai. Galesa ere ikasi zuen, eta gaelikoa,
hizkuntza zeltikoen artean, eta gainera neerlandesa, alemana, italianoa
eta gaztelania, frantsesaz gainera. Bias de Otero eta Ibarrola ere ostera
hartan bisitatu nituen eta egun baten haien etxean afaldu nuen. Heman
dorena, Parisen dentista moduan ari zen bertsolarizalea ere ikusi nuen.
Eta harrezkero noizean behin joaten izan nintzen hamar bat eguneko
egotaldiak egitera, eta halakoetan zurekin izanik naiz, eta behin baino
sarriago itzultzeko trena hartzeko egunean zure etxean afaldu izan dut
15, Boulevard Saint-Gerrnain-en gurasoekin batera ezkondu baino lehen
bizi zinenean. Han ezagutu nituen zure anaiea eta koinata ere. Gero
Vincennes-era aldatu zinen. Hori dela-ta baditugu Museoren batzu ere
elkarrekin ikusirik. Egoiteko etxea, dakizunez, Drancy-n nuen, Pariseko
ateetarik kanpo. Zu, besteok bezala, literaturarako euskara zabalago baten
atzetik ibili bazara ere beti interesatu zaizu Zuberoako euskara, Mirande
ri bezala, eta zurekin eta inoiz zure etxekoekin hasi nintzen nolabait
ohitzen haren doinu eta fiabardurez, geroago beste bide batzuetarik
sakontzen ahalegindu banaiz ere.

Krutwig handik laster Mirande euskaltzain egitearen aIde mugitu
zen. Mitxelena-k ere, hori jakin zuenean, berak bere aldetik ondo zeritza
la Mirande izendatzeari erran zuen. Gero beste batzurekin batera aurkez
tatu zuten, Arrue, Irigarai eta Villasante-k ere sinatu baitzuten haren
eskabidea, denbora berean berberek Iratzeder ere, egun euskaltzain dena,
proposaturik. Handik laster beste hautagai batzu aurkeztatu ziren Das
sance, Eppherre eta Lafitte-ren aldetik. Gogoan dut geroago Mirande-k
urgazle-titulua itzuli zuela, baina betiko dela behin egiten den izendape
na bermaturik gelditu zen, izendatu baino lehen irabaziriko merituak ez
baitira suntsitzen.

Igela euskaldun heterodoxoen errebista satirikoa zuk Mirande-rekin
batera atera zenduenean ere neurorrek diseinatu nizun tinta txinoz aldiz
kariaren ataburuko azalean agertzen den mostraburua, igel bat irribarre
zabalez ispiluaren aitzinean bere buruari begira, eta a letraren azpiko
aldetik ere beste igel tipi irribarretsu bat agertzen dela (3). 1962-garreneko

(3) 1961-1X-8-an eginiko kartan bidali nizun zure erreguz sortu nuen 1f:e1a-ren mos
traburua. "Ementxe -erraiten zenidan zeure eskabidean- igel bat aua zabal-zabalik barrez,
bere arpegia ur-ixtil batean edo espillu batean ikusten duela". Neurean, beste aIde batetik,
gehigarri bat jartzen nizun zioena: "Euskaltzaindiak urgazle izendatu zaitu". Hala ere
originala neurorrek dut, zeren tipiago egin nezan itzuli baitzenidan eta nik orduan zure
gogoko neurriaren arauera zinkezko klixea egitea enkargaturik hura igorri bainizun.
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otsailean agertu zen lehenengo numeroa eta 1964-garrenean azkena.
Zabaldu ziren guztiak geroago Hordago-k Iiburu modura argitarako zituen
hegoaldean mostraburu eta guzti (4). Lehen eta azken artikulua frantse
sez delakoan diozuenez: "Le puritanisme et la fausse gravite des basques
censurent, mieux ou plus que les gouvernements, les fruits trop pimen
tes de la litterature ecrite (Docteur Etchepare, Axular), expurgent la
litterature orale (cancioneros), afin que les etrangers n'aient pas de nous
une image differente de celie du basque honnete, travailleur, fier, etc.
Les tabous et fanatismes de droite et de gauche ont une grande force
chez nous. Sous Ie regne d'un esprit identique Sean O'Ceasy a du quiter
sa patrie irlandaise pour avoir trop bien decrit les defauts de sa nation.
Pensons-y".

Grezia zaharrean philosopho ezagun batzu zakurzale baziren ere,
hurrengo erran zuhur zakurrezkoa adieraztera abiatu zenik ere falta izan
ez zela, Diogenes-ek erraiten baitzuen: ot '",Ev liAAO~ IC(;V£, 1:0~' EXBpOU'
6cilCvouaw. iyw BE 'tou, ep(AOUC 'beste zakurrek etsaiak ausikitzen dituzte, nik
adiskideak', zuk, ordea, Igelegiko gerizpetako irribarrean kokatu izan
duzu zeure burua. Oraintsuago, alabaina, Urdaegira aldatu zara aintza
txerriari! oihu egitera, abere kente hori elaberriko protagonista ironiaz
beteriko bihurtu baituzu, gizaiendearen juzkatzaile zorrotz bilakaerazirik
(5). Satira zaharreko sustrai sakonenetan barrena ari izan zara, era asko
tako tabuen aurka jokaturik.

Ez da, ordea, hori bakarrik egin duzuna, hainbat eta hainbat prosaz
ko Ian idatzi izan baituzu, elaberri, saio eta iker-Ian. Hemen ez dut
horren katalogo osorik eginen, zenbait aipamen baizen, bestela luzeegia
bailitzateke, eta gainera nahi duenak erraz jakin baitezake. 1964-garren
urtean Domingo Agirre saria, Bizkaiko Ahorro-Kaxak Euskaltzaindiarekin
bat eginik ipinirikoa, irabazi zenduen, Gauaz ibiltzen dana... elaberriare
kin, eta Kuliska sortan Zarautz-en argitara zen 1967-garrenean. Eta badi
tuzu elaberri gehiago ere argitaraturik, Itzal gorria, Zarautz 1972, Gatu
beltza, Bilbao 1973, eta abar. Oraintsu Zuberoako itzal-argiak (Euskarazko
jakilegoak), Donostia-Baiona 1988, atera duzu, Zuberoako euskaraz egini
ko iker-Iana. Oraintxe bertan ere Zuberoako herri-medikuntzaz Ian bat
prestazen ari zara. Eta aldizkari askotara bidali izan dituzu zeure izkri
buak: Euzko Gogoa, Gernika, Gure Herria, Euskera, Egan, Elhuyar, Bulle
tin du Musee Basque, Cuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra,
eta abar.

Eta gainera Mirande-k bere burua hil ondoren Jon Mirande-ren Ian
hautatuak liburua argitara eman zenduen 1976-garren urtean, harzaz

(4) JON MIRANDE, TXOMIN PEILLEN, Ige/a. euska/dun heterodoxoen errebista, Donostia 1979.

(5) TXOMIN PEILLEN, Aintza txerriari!, elaberria, Donostia 1986.
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zeure Ian bat itsasten diozula hainbat gauza jakingarri argitu beharreko
adierazirik. Oraingo sarrera-hitzaldian ere Mirande-z gauza berriak aipa
tzen dituzu, oraindik kristautasunaren barman zegoela eginiko poema eta
abar. Mirande-z Andolin Eguzkitza eta Txema Larrea ere arduratu izan
dira (6), eta ez dugu dudarik egin behar hura bezalako pertsona berezi
bat zehatz ikertu beharrekoa dela euskal letretan izan duen eraginagatik.
Agian egunen baten norbaitek tesi modura ikerketa sakonen bat egin
lezake gai horrezaz, baina behar bada batek baino gehiagok parte hartu
beharko luke Ian horretan, mundu zeltikoa eta mundu euskalduna biak
batera, Mirande-k ezagutzen zituen bezala, pertsona bakarrak mendera
tzen ez balitu.

Orain Pabeko Unibersitatean irakasten duzu Euskal Sailean kokatu
rik, eta hori dela-ta Deustuko Unibersitatearekin harremanak izan dituzu
neurorren bidez, eta etorkizunerako prestatzen ari gam Erasmus progra
maren barman formalki senda daitezen.

Aipatu den garaiko jokabide zabal bat nabarmen utzi beharra ikusten
dut: Euskal hizkuntza eta letren garapenaren aide genbiitzanen artean
hizkuntza bera edozein ideologia baino bateragileago gertatzen zela neu
rri handian. Hala posible izan zen Ibinagabeitia bat, formazioa Jesusen
Konpainian egin bazuen ere, nazi zela zioen Mirande bezalako buru
langile baten adiskide min eta eragile lizen, edota Egan-eko Arrue, Mitxe
lena eta Irigarai haren lanen bultzatzaile liren, edota Aresti bat, ezkerrera
lerratu zelarik, haren elaberri ta abar bere baHo literarioakatik argitaratzen
saiatu lizen -Haur besoetakoa esaterako-,edota Igela argitaratzeko
Hordago-k egin zuen ahalegina, eta abar, eta abar. Jon Etxaide bera ere
Jon Mirande-ren adiskide mina izan zen azken unerarte bien artean
erlijiozko eritzietan zegoen desberdintasunaren leza sakona gora behera,
hura kristau zintzo eta fidel moduan agertu izan baita beti. Joera hori
denboraren buruan zabalago izaitera makurtu izan da euskararen inguru
ko buru-langileen artean, naiz eta talde politiko abertzaleen artean, haie
tan euskaldun eta erdaldun nahasirik baita, elkar ulertu ezina den nagusi.
Baina horrek ere ezinbestez egunen baten bere senera etorri beharko du,
egunoroko egiak beti bide egiten baitu aldapa malkarrenetan zehar izanik
ere. Horretarako Igela-ren irrifioaren indarrez tabu eta fanatismoak baz
terturik elkar-hizketaren bidez kritika emankorra sortu beharrean aurki
tzen gam, azken finean Europako kulturak berak philosopho grekoek
sorturiko izpirit-u dialektikoan baitu zimentarria, ethnikoa izaiteaz gainera,

(6) JON MIRANDE, Orhoituz, Donostia 1976, Andolin Eguzkitzak prestaturiko argitaraldia.

JON MIRANDE, (H)aur besoetakoa, lrufiea 1987, Andolin Eguzkitza argitaraldiaren
apailatzaile.

JON MIRANDE, Poemak 1950-1966, Donostia 1984, Txema Larreak apailatutako edizioa.
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eta kulturak libro egiten baikaitu. Ez dago Iibertaterik kulturarik gabe,
miseria gorrian ez bata ta ez bestea ezin egon daitezkeen bezalatsu,
menpekotasuna baizen.

Ez dakit, beste aIde batetik, Igelegin ez ote den igel nagusiaren
ahoan irrifio zabal bat diseinatu zu immortel delakoen artera sartzera
koan, eta halaber ez dakit Urdaegi Urdal Herrikoan zerriek asmaturiko
literaturdearen eta kulturdearen kausaz ez ote duten Euskaltzaindurdea
ere asmatuko satiraz beterik gure lepora egozteko. Badakite, alabaina,
zeure buruari, ispiluan begiraturik, barre egiten ikasirik zaudela eta iraka
tsirik diguzula, zeure begitarte itsusiaz trufatzen badakizula. Zeuror zai
tuzte, gainera, aita, eta zeure erranetara makurturik dirateke nolabait,
semeek maiz, nortasun berezia hartzen dutenean, aitaren bideetarik sai
hesten badakite ere, orainarte bederen zeure fruituok altxatu baitzaituzte
zu, oasi bihurturik desert eginik zegoena, horrenbeste igel eta txerri
irritsuz horniturik une honetan ez baita hain handi desertua, eta mundu
ko eta bereziki Euskal Herriko aldakuntza nabarmenaren lekuko harritu
izan baitira.

Zer ere izkriba baitadi euskal \etren barrutian biz asmoz eta jakitez,
biz etorkizunerako kreazio aberasgarri. Eta zer ere egin baitadi Euskal
Herriaren etorkizunaz biz asmoz eta jakitez, biz herritarren zorion. Histo
riaren haize higitzaileak ailiotsa hala Iizen.

Agur Zuberoa, bazter guzietako zokorik edderrena, Agur Parise,
agur, agur, agur.

Erran dut.

ERANTZUNAREN EPISTOLA-ERANSKINA

1

(F. Krutwig-ek neurorri, A. Irigoien-i, egina. Datarik gabe. Edozein
modutan ere I953-garren urtekoa da argi eta garbi, eta ni Parisen izan
baino lehenagokoa, Mirande-k geroago egin zidan erantzuna bezala. Ate
ra nahi duen errebista batez mintzatzen da eta hain zuzen ere ene
eskuetan dut Societe Parisienne d'Impression, 4, rue Saulnier, Paris Ixe,
delakoak Monsieur F. Krutwig-i, 10, Avenue Foch, Paris XVI, 1952
garreneko abenduaren l-ean eginiko aitzin-kontua: "Veuillez trouver
ci-bas nos meilleures prix pour la confection d'une brochure· des memes
caracteristiques de 'Euzko-Jakintza': Composition, mise, tirage, papier et
brochage. Couverture en dossier bulle. Prix pour 1.000 ex.: 196.102.-Frs.
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Toutes taxes comprises. Nous vous prions de croire, Monsieur, a nos
sentiments tres distinguees". Nik Labaien eta semeari karta bat egiten
diet I953-garreneko urtarrilaren 29-an errebistaz hitz eginik, haren seme
Matxini aurretik hitzez erran bainion. Beste bat dut lehenagokoa, Fer
nando Etxebarria-k I952-garreneko Abenduaren I5-ean London-etik Krutwig
en errebistaz luze hitz eginik bidali zidana. Proiektutan gelditu zen dena).

"Irigoientarr Alfontsa Iaunari

"Lagun mina:

"Parisetik Alemaniarat ioan baino lehen zuri ere guthuntto bat izki
riatu nahi ukhan derautzut. Orain Alemanian bi hilabethe egon gogo dut
eta bitartean zuek revistari buruz zerbait egiten baldin baduzue izkiria
iezadazu nire gurasoek emanen derautzuten adressera.

"Uste dudanez, «h»dun hitzen lista bat Bilbaon nengoelarik eman
nerautzun. Mirandetarr Ion euskal poetak haren kopia bat eduki nahi
luke, bai eta Andimak ere. Nik eztut Parisen nirekin hunelakorik eta nire
etxekoek horr ediren eztezaketela diostate. Beraz anhitz eskarr emanen
nerautzuke haren kopi bat athera nahi baldin ba zendu eta Mirande tarr
Ioni igorriko ba zeneraukeo. Hunen zuzenbidea Jean de Mirande, 106,
Boulevard Davout, Paris XX, da. Nire izenez izkiriatzen deraukozula
erran iezozu. Hunek ere orain laburdaraz baizik izkiriatzen eztu, eta gure
asmoen iarraitzaile sutsu bilhakatu da.

"Zuk aiphatu lista hunen alerik ezpa zenu, eska iezozu edo Otxolua
ri, edo Aita Linori, haukiek baitute.

"Anartean zuek horr egiten duzuenari buruz pozik ezer entzunen
nuke. Etxebarriatarrak zerbait ba zerautan kontatu, bainan ez asko.

"On harr itzazu nire agurrik beroenak,

"Krutwigtar F.k."

2

(A. Irigoien-ek Jon Mirande-ri. Ez du datarik eta Euskal Akademian
orduko idaz-makinan kalkoz aterariko kopia sinatu gabekoa da, baina
Mirande-k 1953-garreneko Ekainaren I9-an erantzuten dio).

"Mirande'tar Ion'i

"Agur begiko jauna:

"Aspaldian Krutwig jaunak idatzi zidan berak egindako «h»dun itzen
lista bat bidali dezaizudala. Eta asti urri izan baitut orainarte ezin egin
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izan dizut kopia eta beraz igorri ere ez. Azkenez, gauza orori eitzen zaie
garaia eta or dijoakizu gutun onekin batera.

"Maiz irakurri ditut zure artikulu eta olerkiak atsegifiez beterik zure
trebetasuna ikustean. Lan ederra da euskara literaturarako gaitzen egiten
dan Ian guztia. Zorionak.

"Emen ere badago euskaramina, baina ia zearo beaztopaturik. Ala
ere zerbait egiten da euskararen aide eta eginago euskaldunak gure
nortasuna galdu nai ezpaldin badugu. Saiatu gaitezen, bada, euskarari
bide berriak urratzen arnari ugari eman dezan, almen andiko izkuntza
baitugu. Baldin onela egiten badugu geroak erakutsiko digu eraindako
aziaren frutua.

"Zerbaitetarako bear banauzu ona emen ene zuzenbidea: Alfonso
Irigoyen, Barrio Santiago, 21, BILBAO.

"Eta geiago gabe goraintziak Krutwig'ri eta zuk ar itzazu agurrik
beroenak."

3

(Jon Mirande-k A. Irigoien-i).

"Parisen, 1953gneko Ekhainaren 19-an.

"Aberrkide maitea! (7)

"Eskerrik anhitz h-dun hitzen lista ta bertze idazkia gatik, bai eta
ene poesiari buruzko goraiphuak gatik ere.

"Krutwig tarr Karol ioan den igandean ikhuskan izan zait. Gorain
tziak igorrten derauzkitzu.

"Neu dathorren hilabethean Espainiaratuko naiz eta herri horrtan
aste bi iragan ondoren, zuen Euskalherrian hamarren 'Jat egun egoiteko
gogoa dadukat. Bozkario handirekin ikhusiko zaitut orduan, egoki bazai
tzu. Uztailaren 24ean Euskadin izanen naizela uste dut.

"Anarrtean onhar itzazu, aberrkide maite horrek, ene euskal-agurrik
anaikorrenak.

"Mirandetarr Jon."

(7) Jon Mirande-k r azentudunak emaiten ditu systematikoki bere esku-izkribuan,
gorago aldatu den Krutwig-en kartaren idaz-makinazko originalean, ordea, rr bikoitza ager
tzen dela. Hemen rr bikoitzaz transkribatzera beharturik aurkitu gara ordenagailuaren
kausaz.
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(A. Irigoien-ek A. Ibinagabeitia-ri. Euskal Akademian orduko idaz-
makinan kalkoz aterariko kopia da).

"Bilbaon 1954-IX-29'garrenean.

"Ibinagabeitia jaun begiko:

"Eztakit oroitzen zaren nitaz. Orain urte bete Parisen elkar ezagutu
genuen. Oraindik, nik behintzat, gogo gogoan dut Mirande zu ta irurok
iragan arratsalde ura. Noiz argitara aterako Miranden poesi haiek?

"Geroztik iakin nuen Guatemalara ioan zinela Euzko Gogoa errebis
ta sendotzera.

"Ordudanik urak bide luzea egin du eta egoera bertze da.

"Hemen ere zerbait egin gogo dugu gure ahalen ginoan. Orain urte
bete Euskaltzaindiak 'Euskera' errebista zaharraren bigarren aldiko lehen
numeroa agertu zuen, baimenik gabe ordea, eta berehala igorri zerauen
debeku. Euskaltzain batek bere gain hartu zuen erdietsi beharra; urte
bete baino gehiago ioan zaigu aurrerapenik gabe alperrarren. Azken
batzar bietan egondu nintzan eta sekulako kemen beharra somatu nuen.
Asmo batzuk aurkeztu nituen eta onetsi ziran: Euskaltzaindiko obrak
bukatzea, Resurreccion Maria de Azkue katedra sortzea eta uste (dut)
eskubidea lortuko dudala baimena bere lepoan artu zuenari laguntzeko.
Geroak erranen drauku nora iritsiko garen. Aste honetan inguru aterako
da Euskaltzaindiaren babesean Axular nagusiaren 'Gero' berak izkiribatu
zuen araura, oraingo ortographiz (sic). Ezin agorrezko iturburua dukegu
bertan. Ailegi euskalzaleen artean dagokon probetxu.

"Lan hauetan niardualarik euskalzale zindo batekin oztopo egin dut
eta gauza askotan laguntzen draut. Oso gaztea da eta hogei urte baino
eztitu; hala ere euskalliteratura barnean sartua, naiz eta euskaldun berria
izan. Irakur itzazu igorten drauzkitzudan poesi batzuk, eta nabarituko
duzu eztirela arrunt, sakon baizik. Mesede haundia eginen zeneraukeo
bere kemenari Euzko Gogoan, errebista eder hortan, argitara bazenitza.
Erranen drautazu zure iritzia.

"Anartean, eskerrik asko aurrez, eta orizu bortzeko hau.

"Irigoyen tar Alfontso

"Arpidetu nahi duen bat: Jose Maria Sagarzazu, Mayor, 100, Azcoitia.

"Poesi izkiribatzailearenak: Gabriel Aresti Segurola, Barroeta Alda-
mar, 2-6.° dcha, BILBAO."
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5

(A. Ibinagabeitia-k A. Irigoien-i).

"Guatemala'n, Azaroak 16-54.

"Irigoyen'tar Alpontso j'ri

"Bilbao

479

"Adiskide ona:

"Oroitu ez? Nik ere ez dut beingoan ahantziko (sic) Mirande'k eta
irurok elkarrekin (8) eman genun arratsalde ura. Arkaitzean elatzak baifio
tinkoago diraute ene baitan zu bezelako euskalzale iator-langilleen iru
diak eta itzak. Egia esan, ni ere maiz egon nazaizu lerrofio batzu zuzen
tzekotan, zure irailleko gutunak, ordea, aurreak artu dizkit. Aitortu bear
dizut, ala ere, astirotxo ibilli dala, gaurdafio etzait eskuratu bada. Eta
berantetsian zaudelakoan bat batean erantzutera iarri nazaizu.

"Aresti olerkari gaztearen poemak atsegin bitsetan irakurri ditut.
Badu ezpal eta gogo-giro gazte azkar orrek. Itz-lauzkoa ere siratsgarri izan
zait. Euskerari orren sutsu ekiten baldin badio, uzta bikaifiik bilduko du
Aresti gazteak. Aurtengo irugarren ta laugarren zenbakiak irarrita dauzka
gu eta egunotan aizetaratuko ditugu. Beraz, olerkari ta idazle berriarenak
urrengo banakoetan argitara emango ditut; lenbizikoan 'Dance dans la
Priere' ta 'Godalet dantza', ondokoan 'Prelude ala Musique de la Dance'.

"Ain zuzen, aspalditik Bilbao'ko euskalzaleak zertan ote ziran iakin
nai nun, eta orra zure eskutitzak iakinmifi ori ase dit. Dakustanez gogoz
ari zerate gazteok. Gazteak bear ditugu euskal arloan, bestela zarrok
suntsitzen geranean euskerarenak betiko egingo duo Euskaltzaindik ere
gazteen eskuartean bear luke, kemen ta gogo berri bat txertatuko dien
gazte azkarren eskuartean, ez zarrakituen esku dardaritsuetan. Gure garai
auek ez dira noski, euskerarentzat onezkoenak, ala ere kemenak bikoiztu
bear ditugu gure ondasun bakarrari eusteko, eta indartuz, berean iraun
erazteko.

"Gu urrutiko eremu auetan aldeguntxoa egiten ari gera. lzugarrizko
oztopoak garaitu bearrik arkitzen gera aldizkaria ateratzeko, irarkolako
langilleak dirala-ta. Gu baifio motelagoek oraingoz bertanbera utziko
zuten. Lenago lertu, ordea, ilten utzi baifio. Egun auetan amaitu dut
Barandiaran'en euskal-mitologi berria euskeraz. Aldizkarian agertuko da

(8) Andima Ibinagabeitia-k r azentudunak emaiten ditu normalki elkarrekin hitz hau
konturatu gabe rr bikoitzez ageri bada ere. Hemen rr bikoitzaz transkribatzera beharturik
aurkitu gara ordenagailuaren kausaz.
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zatika. Orrez gaifiera, Vergilius'en 'Unai-kantak' ere gerturik dauzkat argi
taratzeko. Euskal literaturaren edestian ere murgildurik nabil. Liburu
eder bat egin gogo nuke, nere almenak eskastxoak izan ordea. Zaitegi'k,
bere aldetik, Sopokel'en tragedi guztiak euskeratu ditu eta datorren urtean
argitaratuko dira liburu eder batean. Ez gera, beraz, alperkerian ari.

"Azkoitiko Sagartzazuri aurtengo banako guziak igorriko dizkiot. Iaso
dut bere izena arpidedunen zerrendan. Beste zerbait nai bazenuke, ida
tzi, eta pozik beteko ditut zure gurariak. Bialdu, otoi, noiztanka orko
euskal berriak aldizkarian argitara ditzadan.

"Anartean, ar ezazu adiskide, ene euskal agurrik kartsuena.

"Ibinagabeitia'tar Andima.

"Ez dakit noiz agertuko diran Miranden poemak. Irarriko zitutela itz
eman zidaten, baifian oraindik ez dira ageri, damuz."



TXOMIN PEILLEN-EN SARRERA EGUNEAN
MAlTE IDIRINEN KANTALDIA

Beldur nago nere hitzaldifioa pizka bat inprobisatua izango dela,
zeren aspaldian mintzatu ginen, baina gero ez genuen ezer konkretatu.
Orduan, pentsatzen dut honela onartuko duzuela. Gainera, hemen naize
nez gero, Peilleneri eskertuko diot, gu Parisen egon ginenean errefuxiatu
bezala, berak bere etxean, eta bere emazte Mariteresek, beti bihotz
beroafekin onartzen genituela, eta orain ere beti lagun bezala segitzen
dugu, bere lagun minak. Milesker Mariterese, milesker Peillen.

Orduan, bi estrofa txiki kantatuko ditut, bat Xuberoko kantu bat,
izan ere Xuberoko kantuak, nik uste dut, direla Euskal Herriko ederre
nak, musikaren aldetik eta baita ere bere hitzen lirikotasunagatik. Eta
gero bukatuko dut Bizkaiko kantu baten beste estrofa batekin, zeren nik
uste dut bizkaitarrak eta xuberotarrak badugula halako estremuen elkar
atraktibo edo halako zerbait. Beraz kantatuko dut Xoriiioa kaloian, buru
fa etortzen zaidalako, eta baita ere musikaren aldetik eta hitzen aldetik
ederrenetariko bat delakoan, Euskal Herriak oso ondo ezagutzen duen
kantu bat.

~
Ir~

tristerik du kan ta tzen

~t:J=?f r@m§~
di a la rik han

~
kanpuan de s1 ra - tzen

~;q r!!' Egij~', ~
ze ren ze ran r.\

1i bertati a zuinen ederden

(1. D. J. Sallaberry: Chants Populaires du Pays Basque. Bayonne. 1870. 62 orr.).
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Eta orain Bizkaiko kantu eder hori. Filosofia ederra duen kantua da:

~~ r
Horra hor gai. ko harizti txo baten '

kuku ak ku illS ak e gin Jo zak aurten

kuku.k ••1n. ta • ai i".b.k J.n /.

• 'I'

haxe be re kuku aren zoritxarra zan. //'

(R. M. Azkue: Cancionero Popular Vasco. Torno III, Danzas, 240 z. 92/343 orr.).



TXOMIN PEILLEN-EN EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Baiona, 1989-IV-1

J M Bedaxagar

Bi berset berri gaur Txomin Peillen nahi neizketzii kantatii
Zure omena bazter orotan aspaldian beita zabaltii
Parisen sortii izana gatik, ezpeitzira han zahartii
Eiiskaltzaindian horrela sartzez badiizii mereximentii.

Aitoren ipuin ederrenetik alaba zazpigerrena
behin sorthii zen haiitatzekotan baratzerik ejerrena
Xiberoa da diidarik gabe andere berheziena
Jean-Louis-ekilan artha zaziie ahizparik minberena.

Idatz lanetan agertzen zira langile kartsii siiharra
ziik beitakizii ingoitik zer den ametsez ari beharra
goizaldi huntan batto egin dit harrotii gabe oHarra
Euskadi zela liir dohatsiia eiiskara laket belharra.

Jaun andereak zinez botzik niz ziiek zidiela esker
egiin eder hau kantatiiren dit Basabiiriiko txorier
erranenko dit ihes joan gabe lekii iizteko lagiiner
Agur, goraintzi ta goresmenak Santa Graziko izarrer.





TXOMIN PEILLEN-EK BAIONAN

Baiona, 1989-IV-l

Errakiaren garaian egin bertsoak ziiberoeraz eta ondotik abestuak,
J. M. Bedaxagar-ek eginikakoei erantzuteko.

Izar ederra zara eiiskara
bena odeiak nagusi

kanpok'aldetik joiten giitiian
aize zaharrek nahasi

zohardirik e~ dakigiila
nol~ dezakegiin kausi.

Sii eder batez berotiiko da
hoztiirik den Iparralte,

jar eiiskaldiinak girenak oro
bizi berri baten alte,

Eiiskal Herrian hilaldiaren
ez dadin izan gure mente.

Bilo xuriak ezin heltiian
lanean ari beikirade

ziiek aldika bilo beltz horik
sailean sartiiko zirade,

halaxe denek garbi dezagiin
gure zeriiko kerade.

(Egin eta abestu ez zituenak)

Bedexagar-i entziinik deitzot
berset berriak eskertzen

orain aldika ahal bezala
Urdifiabarra (y) aipatzen

Agosti Xahoz hasi beitzaikii
pastoralak ezkribatzen

hala kontatiiz Atarraztarra
zoifien eiiskaldiin izan zen.
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Hebentik zonbait metrotan
harri xurian agertzen

Xahoren biirii arrenkiiratii
ilherritik da behatzen:

Ez dii ikusi beharrik ere
eiiskara Ziiberoan galtzen

hainbeste maite ziian mintzaje
xeharra ari lehertzen.

Eiiskaldiin axolgabeak iisii
beren etxetik baztertzen

eta erdaldiin maltziirrek aldiz
non nahitikan zapaltzen

hur zikin hontan erdi itoak
nola eiiskarak hatsartzen?

biiriia ziitik etxekiz baizik
ezin da biziarazten.

Odei ondotik ateria beita
gogoaren pausagarri

erran dadila goresmenetan
mente hunen oroitgarri

ekaitzartean itsasuntzia
osorik zaigula jalgi

gure borroken arraunkatzeaz
eiiskara bai dela bizi.
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Eduardo Laborde

herriko Alkatearen agurra

Kaixo lagunok:

Oso pozik nago berriro ere zuekin egoteaz eta bi hitz esateaz.

Bi egunetaz egon zarete toki honetan. Ez da lanerako egokiena,
baina jakin guztiok dakigunez, Udaletxea berritzen ari gara eta ezinezkoa
izan zaigu, gure asmoa zen bezala, jardunaldi hauetarako prest edukitzea.

Benetan pentsatzen dut jardunaldi hauek gure kulturaren ezagupe:
nean sakontzeko eta beste kultura desberdinekin parekatzeko aproposak
izan direla, hau da, katalana, galiziarra edo gaztelaniarra esate baterako.
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Bestalde, oso Billabonatar gutxik ezagutzen zuen Juan Antonio Ubi
llos herriko semearen bizitza eta lana ezagutzeko aukera ere eman digu
teo Oraintxe bertan bere sortetxean jarri dugun oroitarria ekintza honen
lekuko izango da historian zehar.

Guzti hau ezinezkoa zatekeen Euskaltzaindiko partaideen lanik gabe,
eta lerro hauen bidez, nire izenean eta Billabonatar guztion izenean,
eskerrik beroenak eman nahi nizkieke gure historiaren zatitxo bat idatzi
dutelako.

Eskerrik asko denoi
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Karmelo Iturria

Juan Antonio Ubillos Galatas
(1707 - 1789)

Duela 34 urte, 1955. urteko Apirilaren 27.an hitzaldia eman nuen
Gipuzkoako Foru-Aldundiko "Urkixo Mintegi" aretoan, gure Juan Anto
nio Ubillosi buruz. Orduan hilero eman ohi ziren euskal idazleei buruz
ko hitzaldiak areto hartan. Nirea hemeretzigarrena izan zen. Hurrengo
urtean, Guatemalako aldizkari ederra zen eta Jokin Zaitegi zenak zuzen
tzen zuen Euzko Gogoa-n argitara emana izan zen nire hitzalditxoa (1).
Hori dela eta uste dut dei egin didatela gaur hemen zuen artean aurkez
teko. Aita Villasante Euskaltzainburu ohiak eta nire lagun onak gutun
bat idatzi zidan hauxe eskatuz. Nik baiezkoa eman nion. Eta hementxe
nauzue zuen aurrean zuen herrikoa den Aita Ubillosi buruz zertxobait
esan asmoz.

Galatas edo "Kalatras" baserria -aspalditxotik hala deitzen diote
Amasa herriskan dago. Muino txiki baten gainean, euskal kabia polita
bait litzan, ederki kokaturik. Ikuspegi zoragarria bertatik ikusten dena.
Eskuin aldera, Buruntza mendia eta bere azpian Andoaingo herria; erdian,
Belkoain mendia, eta haren magalean -hau ere muino baten gainean
Aduna herriska polita; azpian Billabona herri hau, gainean Fraisoro etxe
handi-ezaguna duelarik; ezker aldera, urrutiago, Ernio euskal mendi san
tua, gailurrean gurutze santuarekin; eta Kalatras baserriaren alboan, ezke
rretara hau ere, Amasako eliza eta etxadia. Zelai-soro ederrez inguratua
dager Kalatras baserria. Baserri haundi eta zabala; bi etxe-bizitzakoa: bata
Ibarbia bi anaiena, bestea Joxe Mari Letamendiarena. Zelai horietako
batean, hantxe zegoen Ian eta Ian etxe-bizitza horretako nagusi jaun den
Joxe Mari, ikustera joan gintzaizkionean. Etxera eraman, bertan sartu eta
hantxe egon ginen berriketan luzaroan eta patxadan. Agure jator eta

(1) Euzko Gogoa, VII. urtea, 1956.eko Epailla-Jorrailla, 76-96 or.
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pijoa Joxe Maria Letamendia hori, gaurko egunez hain zuzen 87 urte
betetzen dituena bera. Hortxe bizi da bere emazte Erromana Gorostegi
rekin -zizurkildarra bera eta 85 urte dituena- eta bere semearekin. Ez
zuen Juan Antonio Ubillosen berririk oraintsu arte; Euskaltzaindiko biz
pahiru lagun etorri zitzaizkion arte, alegia. Ez zuen uste halako garrantzia
zuenik Kalatras baserriak. Eta berak adierazi zigunez, Andoaingo Ubillos
baserriko aitonak jasoa izan omen zen bataio-egunez, Ubillos baserriko
Joxe Mari aitona izan zuen bere aita-pontekoa. Eta honen semea ere
Joxe Mari omen zen, "Joxe Potolo" deitzen ziotena. Ez zuen gogoan
haien deiturarik. Joxe Mari Letamendia berberak erakutsi zigun, zelaira
joanda, Ubillos baserria non kokatua zegoen, Andoaingo aldean. Orain
hogei bat urte arte-edo hantxe zegoen UbiIlos baserria, gaurko errepide
berria egin zuten arte. Baserri hura ere bi bizitzakoa zen. Azkena bizi
izan zirenak, aIde batetik, Inurrita familiakoak ziren, Joan Iiiurrita eta
Ana Josefa Odriozola, beren seme-alaba Martin eta Maria Arantxarekin;
eta beste aldetik, Gregoria Etxezarreta alarguna, bere seme-alaba Belen
eta Zelestinorekin. Ikusten denez, aintzina-aintzinakoak dira Amasako
Galatas eta Andoaingo Ubillos baserrien arteko harremanak. Baina aspal
ditxo galduak dira, bai batean bai bestean, Galatas eta Ubillos deiturak.
Noizdanik galduak ote diren jakitera ez naiz heldu, nik egin ditudan baino
azterketa, arakatze eta ikertze-Ian sakonagoak behar bait dira harretara
ko. Halere, UbiIlos deitura oraindik ere nahiko zabaldua dago Gipuzkoan
zehar. E~ hainbat, nik dakidanez, Galatas deitura, inon azaltzen bada.

Galatas edo Kalatras baserrian jaio zitzaigun ezbairik gabe gure Juan
Antonio Ubillos euskal idazlea. Haren aita, Migel Ubillos, ez zen noski
maiorazkoa izango eta beste baserri batera ezkondu behar izango zuen,
eta Amasako Galatas baserrira ezkondu hain zuzen.

Juan Antonio Ubillosen bataio-agiriak honela dio: "A quatro de
noviembre de mil setc. y siete baptice a un nino habido de legitimo
matrimonio de entre Miguel de Ubillos y Maria Arano de Galatas siendo
padrinos Juan de Ubillos y Maria Miguel de Olano; Ie pusieron por
nombre Juan Antonio; advertiles el parentesco espiritual que contraxe
ron con el nino y sus padres, y par la verdad firmo, D. Sebastian de
Larrafiaga" (2).

Azaroaren 4ean bataiatua izanik, bezperan-edo jaioko zen noski.
Aitaren aldeko osaba eta amaren aldeko amona izan zituen Juan Anto
niok aita-amabitxi. Gazteak zituen gurasoak, aita 21 urtetakoa, eta ama
berriz 25etakoa. Hona hemen beraien bataio-agiriek diotena: Amarenak:
"Mariarano de Galatas: En siete de febrero de 1682 bautice a Mariarano

(2) Donostiako Elizbarrutiko Artxibategia; Libras Parraquiales, Parroquia
de Villabona-Amasa (2), Libra 2.° Bautizados 1655-1723, folio 97.
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de Galatas, hija habida de legitimo matrimonio de entre Domingo de
Galatas y Maria Miguel de Olano, siendo padrinos Antonio de Larranaga
y Magdalena de Zumaeta; a quienes adverti el parentesco espiritual que
contraxeron con la nina y sus padres, y por la verdad firmo, D. Juan de
Larranaga" (3). Xehetasun interesgarri bat aipatu behar da hemen. Bataio
agiri honetan, amaren izen-deiturak jartzean, Mariarano de Galatas azal
tzen da. Ezkontzako agirian ere berdin, gero ikusiko dugunez. Seme
alaben bataio-agirietan, ordea, Maria Arano de Galatas agertzen da; han
segidan, hemen aparte. Eta heriotze-agirian, berriz, Maria de Galatas,
besterik gabe. Honek esan nahi du, noski, bere deitura egiazkoa Galatas
zela. Aitaren bataio-agiriak honela dio: "A tres febro del ano mil seys
cientos y ochenta y seis bautice a Miguel de Ubillos, hijo legitimo de
Martin de Ubillos y Cathalina de Estanca, siendo padrinos Miguel de
Elizagarate y Josepha de Anzizu, todos vecinos desta Villa, y les adverti
el parentesco espiritual contraido, y para que conste firmo, D. Juan de
Berrospe" (4).

1706. urtean ezkondu ziren Amasan gure Juan Antonioren gurasoak
eta handik hamahim hilabetetara jaio zitzaien beren lehen semea. Ezkon
tzako agiriak honela dio: "Miguel de Ubillos y Mariarano de Galatas
oyeron la misa nupcial. A 20 y 7 de septiembre del ano mil setecientos y
seis se casaron y contraxeron el St~. Sacramento de matrimonio Miguel
de Ubillos, natural de la Villa de Andoain y Mariarano de Galatas,
natural desta Villa, aviendo precedido las tres proclamas, que el St~.

Concilio y synodal de este obispado disponen en tres dias festivos
sucesivos, al tiempo del ofertorio de las Misas populares, de las quales
no resulto impedimenta canonico que obstase la celebracion del dcho.
matrimonio. Fueron testigos Antonio de Garagorri, Pedro de Arizmendi,
Adrian de Arizmendi y otros muchos. Y porque conste firmo, D. Sebas
tian de Larranaga" (5).

Beste him anai-arreba izan zituen Juan Antoniok, bera baino gaztea
goak: Maria Magdalena, ia him urtez gazteago, Joan Bautista, ia sei
urtez, eta Rosa Agustina, bederatzi urte t'erdi gazteago. Hona hemen
bataio-agiriek diotena: "Maria Magdalena de Ubillos: A ocho de Junio del
ano Mil setecientos y diez baptize a una nina habida de legitimo matri
monio de entre Miguel de Ubillos y Maria Arano de Galatas; fueron

(3) lb., folio 31 v.

(4) Andoain: Libro de Bautizados de la Parroquia de San Martin desde
1684 hasta 1726, folio 10 v.

(5) Libra de Casados y Finados de la Parroquial de San Martin de la Villa
de Amassa Villabona, que da principia el ano mil seiscientos cinquenta y quatro
y acaba en el de mil setecientos y veinte y seis, folio 029.
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padrinos Domingo de Galatas -amaren aldeko aitona- y Cathalina de
Uztanga; la pusieron por nombre Maria Magdalena; les adverti el paren
tesco espiritual que contraxeron con el nHio (sic) y sus padres y por la
verdad firmo como de costumbre. D. Sebastian de Larranaga" (6). "Juan
Bapta de Ubillos: A dieciocho de Junio de mil setecientos y trece baptize
a un nHio habido de legitimo matrimonio de entre Miguel de Ubillos y
Maria Arano de Galatas, vecinos desta Villa, siendo padrinos Juan de
Ubillos, vecino de la de Andoain -aitaren aldeko osaba- y Maria de
Galatas -amaren aldeko izeba noski-, vecina desta dcha Villa; Ie pusie
ron por nombre Juan Bapta; les adverti el parentesco espiritual que
contraxeron con el nino y sus padres y por que conste firme. D. Ignacio
de Ureta" (7). "Rosa Agustina de Ubillos: A doce de Abril de mil y
setecientos y dieciseis baptize a una nina nacida de legitimo matrimonio
de entre Miguel de Ubillos y Maria Arano de Galatas, vecinos desta
Villa, siendo padrinos Don Salomon de Sorarrain, Rector del lugar de
Ibarra, y Agustina de Azpilicueta, vecina deste dcha. Villa; pusieronla
por nombre Rosa Agustina; les adverti el parentesco espiritual que
contraxeron con la nina y sus padres y por que conste firme. D. Ignacio
de Ureta" (8).

Sendotzako agiriak dioenez, Juan Antoniok ia zazpi urte zituen
sakramentu hori hartu zuenean. Jakina da orduan -eta gero ere- Gotzain
Jauna herrira zetorrenean hartzen zela Sendotzako sakramentua, haurrak
zituen urteak zirenak zirela. HoneIa dio Sendotza-agiriak: "A nueve de
Julio del ano de Mil setecientos y catorce en la Visita que hizo el
I1ustrisimo Senor D. Pedro Aguado, Obispo de este Obispado, en Parro
chial desta Villa de Amassa Villabona confirmo los siguientes. Y porque
en todo tiempo conste hice este asiento y firme en dcha Amassa Villabo
na, dcho dia, mes y ano. D. Ignacio de Ureta" (9). Hirurehun eta
hamahiru haur azaItzen dira guztira, eta horien artean Juan Antonio
(200 zenbakiarekin), eta bere anai-arreba Juan Bautista (201 zenbakiz) eta
Maria Magdalena (202 zenbakiz hau). Arreba gazteena, Rosa Agustina,
artean jaio gabea zen. Beste Ubillos bat ere agertzen da zerrenda horre
tan: Sebastian de Ubillos, alegia (232 zenbakiz), baina ondoren Andoain
goa zela jartzen du agiriak; gure Juan Antonioren lehengusua noski.
Harritzekoa da benetan urte hartan 313 haur azaItzea sendotza hartzen.

(6) Libro de Bautizados y Confirmados de la Parroquial de San Martin de
la Villa de Amassa Villabona que da principio el ano mil seiscientos cinquenta y
quatro y acaba en el de mil setecientos y veinte y tres, folio 105.

(7) lb., folio 112.

(8) lb., folio 120.

(9) lb. Libro 2.° Confirmados 1656-1714.
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Sebastian de Insausti apaiz historigilearen ustez, garai haietan mila bat
biztanle-edo izango ziren Amasa-Villabonan (10). Lehenagoko sendotza
1692. urtean azaltzen da eta orduan 20 haurrek bakarrik hartu zuten
sakramentu hori. Baina halere, aurreragokoan, 1686. urtean hain zuzen,
99 haur agertzen dira. Bi urte hauetan ez da agertzen ez Ubillos deitura
rik, ez Galatasik; hau lehen aipatutakoan ere ez.

Gazterik liil zitzaizkion Juan Antoniori bere gurasoak: Migel de
Ubillos aita, 1716. urteko Maiatzaren 15.ean, Juan Antoniok zortzi urte
zituelarik, eta aitak berak 30 urte besterik ez; ama, berriz, 1723. urtean,
Juan Antoniok 16 urte beteta zituenean, eta amak berak 41; ama hil
zenerako Juan Antonio Arantzazuko Santutegian zegoen, geroago ikusi
ko dugunez. Gurasoen heriotze eta ehortze-agiriak Donostiako Eliz
Artxibategian aurkitzen dira eta. honela diote: Aitarenak: "Miguel de
Ubillos: A quince de Mayo de mil y setecientos y dieciseis murio Miguel
de Ubillos, vecino desta Villa, ha~iendo recevido los Santos Sacramentos
de la Penitencia, Eucharistia y estrema uncion, y dispuesto su testamen
to; rue enterrado en la sepultura de AmalIo, y para que conste firme. D.
Ignacio de Ureta". Eta alboan zera jartzen du: "Testo ante Miguel de
Lejarra menor" (11). Eta amarenak: "Maria de Galatas: A catorce de
Diciembre de mil setecientos y veinte y tres murio Maria de Galatas,
vecina desta Villa, haviendo recevido los santos sacramentos de la Peni
tencia, euquaristia y extrema uncion, rue enterrada en la sepultura de
AmalIo, y para que conste firme. D. Ignacio de Ureta, Rector". Eta
alboan: "no testo = sus tres oficios se hicieron = I. de Ureta" (12). Hiru
"ofizio" edo "ondrak" zeritzaten elizkizun horiek egiteak garai haietan ba
omen zuen halako izen onik edo osperik. Ez omen zitzaien denei egiten
halakorik. Bestalde, Irufieko Eliz-barrutiko Artxibategian Amasako San
Martin elizako plano bat aurkitzen da, bertako biztanleen hilobiak azal
tzen dituena. Jakina da, garai haietan Gipuzkoako Orialdea eta Urolal
dea Irufieko Eliz-barrutikoak zirela, eta Debaldea Kalagurrikoa. 1752.
urtekoa da plano hori. Eta bertan ez da azaltzen Galatas etxeari dagokion
hilobirik, baina bai Amallo etxekoa, eta, ikusi dugunez, hilobi horretan
ehortziak izan ziren Juan Antonioren gurasoen gorpuak (13).

(10) SEBASTIAN INSAUSTI Villabona-Amasa, San Sebastian, 1970.

(11) Libra de Casados y Finados de 1a Parraquial de San Martin de 1a Villa
de Amassa Villabona... folio 18.

(12) lb., folio 25.

(13) lruiieko Elizbarrutiko Artxibategia; Amasa-Villabona, C/1.934 - n.O 15,
1752.
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Ez noakizue zuen herriko berri zehatz-mehatz ematera. Zuek zeurok
nik baino hobeto eta sakonago izango bait duzue zuen historiaren berri.
Zenbait puntutxo bakarrik gogoratu nahi dizuet. Aintzina, bi herri ziren
Amasa eta Billabona, bata bestearengandik bereiziak, nahiz eta Parrokia
bakarra osatu aspaldidanik 1909.urtera arte. 1387. urtean Amasa Tolosa
rekin bat egin zen. Baita Billabona ere, agi denez. Gorosabel historilari
ezagunak dioenez, XV.mendearen azken-alditik zuen "villa" edo "hiribil
du" titulua. Baina besteen ustez, Karlos V.ak eman zion titulu hori XVI.
mendean. Dena dela, eta lehen esan dugunez, Tolosarekin bat eginda
bizi izan ziren, Billabona 1536. urtera arte; Amasa berriz 1615.erarte. Eta
handik lau urtetara, 1619. Abuztuaren 18an, biek bat egin zuten. Eta
ordutik hona, biak elkartuak eta herri bat osoturik bizi izan dira.

Ubillos eta Galatas oso etxe ezagunak ziren, bata Andoainen eta
bestea Amasan. Ubillos jauregi-etxe bezala azaltzen da liburu zahar eta
agirietan, bere armarri eta guzti. Garcia Carraffa anaiek diotenez (14),
Ubillos izeneko hiru etxe omen ziren aintzina: bata Bizkaiko Muxikan
(Ugarte auzoan), bestea Ordizian eta hirugarrena Andoaingo Lizaurren.
Jaime Kerexetak (15) beste bi ere aipatzen ditu, bata Azkoitian eta bestea
Zumaian. Andoaingo Lizaurren zegoen etxeko armarria honela aipatzen
dute, bai Garcia Carraffa anaiek, bai Kerexetak: "La de Lizaur (Andoain):
en oro, un arbol de sinople, y un jabali de sable, pasante al pie del
tronco; en el jefe, ondas de agua de azur y plata, surmontadas de una
cruz de Montesa de gules". Eta Garcia Carraffa anaiek hau gaineratzen
dute: "Lema: 'Mas vale paz'. Ikusten denez, bada, Ubillos jauregi-baserria
nahiko garrantzitsua zen Andoainen aspaldi hartan. Sebastian Insausti
apaiz historiagileak ere Ubillos deitura aipatzen du bere "Villabona-Amasa"
liburuxkan (San Sebastian, 1970), Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipa
lak urte haietan sariketa bidez argitaratu zituen Gipuzkoako herrietako
liburuxka haietako batean, alegia: 'Ubillos-ko erreka' 1595. urtean aipa
tzen dela esaten digu, 93. orrialdean. Eta 23.ean: 'El camino que va
desde el arroyo de Larrea hasta el arroyo de Ubillos, que va para San
Sebastian... El lector debe prescindir de la actual carretera desde Larrea a
Ubillos, que entonces no existia (gaurkoa baino lehenagokoaz ari da
noski). Arrancando del arroyo citado, subia a la casa solar de Larrea,
seguia por Garmendi-txiki, Garmendi, Etxe-ondo, bajaba a cruzar el
arroyo de Zorrodore, y de alli por Etxon-txiki llegaba al caserio Etxebe-

(14) GARCIA CARRAFFA £1 solar vasco-navarro, Madrid 1947, 2.a ed.,
tomo VI, 139 or.

(15) JAIME DE KEREXETA Diccionario Onomtistico y Hertildico Vasco,
tomo IV.
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rria de Villabona (el ya desaparecido Altzone) para entrar en la calle
Mayor" (16). Eta Ubillos deiturari buruz zer esan? Jakintsuengana jo
behar nahi eta nahi ez argi bila. Eta jakintsuen artean jakintsuena Koldo
Mitxelena zena noski. Haren Apellidos Vascos liburuan ez du gauza
haundirik esaten, baina nondik norakoa argitu behintzat bai. Bi aldiz
aipatzen du Ubillos abizena, lehenengo bukaerari dagokionez eta gero
hasierari: "-(h)otz "frio": Araoz, Iturrioz, Iturrospe (eta ondoren deitura
pila) eta azkenean: "La terrninacion -os se encuentra tambien en algu
nos apeIlidos: Galdos, Obanos, Ubillos, etc." (17). Hasierari dagokionez:
"-u-, variante (h)ur "agua" ante consonante. Ubera (vado)... Ubide,
Ubidea... Ubilla, Ubillos (ubi!, de ur-bi!, "vortice"), Ubineta, etc." (18).
Halako jakintsu ospetsuaren eritziari ezer gutti dakigunok pozik gatxekiz
kio. Ubillos deituraren aurreneko Ubi hori izen askotan aurkitzen dugu,
Ubietxe, Ubiria, Ubide, Ubieta, Ubidea, Ubilla, Ubineta, Ubitarte, Ubillos
eta abar. Ubi horrek -ibi-k bezala, erdarazko "vado" esan nahi duo
Ubilla, Ubillos ikertzean, berriz, ubi! ikusten da eta ubi! hau ur-bi! izanez
gero, erdarazko "vortice, torbellino, remolino" izango litzateke, edo eus
karazko "zirimola, zurrunbilo". Bukaerako -os edo -otz horri buruz,
duela zenbait urte, filologia gauzetan hain jakintsu dugun gure Aita
Inazio Omaetxebarriak "patronimiko" deritzaten horietakoa izan litekeela
esan zidan. Izan ere, halako hitz asko bait dugu, berdinak ez badira ere
-os eduki beharrean, -oz bait dute horiek-. Adibidez, Mitxelenak dakar
tzan artean, Bellacoz, Blascoz, Lecenioz, eta abar. Horretan jakintsuak
direnei utzi behar erabateko erantzuna eta erabakia, hala eman ahal
baledi. Amaren aldetik Galatas deitura zuela ikusi dugu. Hau gutxiago
aipatzen da liburuetan. Garcia Carraffa anaiek ezertxo ere ez dakarte.
Jaime Kerexetak, ordea, bai. Arabako Aramaio herrian aurkitzen da 1786.
urtean (Amasako Galatas baserria, halere, askozaz lehenagokoa dugu).
Eta gero Bilbon, 1817.ean. Amasako Galatas deiturarik ez du aipatzen,
lehenagokoa izanik ere. Baina armarria badakar: "En azur, un leon de
oro, terrasado sinople y con una espada en la diestra". Galatar abizena
ren aldaketa dela ere esaten duo Eta Galatar honek, Isaak Lopez Mendi
zabal zenaren ustez, "pastizal", hau da, "larre, belardi" esan nahi duela.
Baina Lopez Mendizabal zenaren eritziak gai honetan ez dut uste oso
fidagarriak direnik. Koldo Mitxelena zenak ere aipatzen du deitura hau
bere liburuan, baina ezer gutti argituz. Hauxe besterik ez: "-a(t)z, -a(t)s,
terrninacion frecuente: Ardanaz, Aranaz, Imaz, Loinaz, Galatas, Idigoras,

(16) SEBASTIAN INSAUSTI Vil/abona-Amasa, San Sebastian, 1970,23 or.

(17) LUIS MICHELENA Apellidos Vascos, Biblioteca Vascongada de los
Amigos del Pais, 1953, n. O 512, 49 Of.

(18) lb., n. O 571, 103 or.
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Iribas, etc." (19). Lehen aipatutako gure Aita Omaetxebarriak arabiar
usaia susmatu dio Galatas horri. Eta aintzina gaztelu-antzeko etxea zela
zioen. Baina nola deitzen diote "Kalatras"? Bestetan bestela, alderantziz
izan ohi bait da: castellum-gaztelu, castania-gaztaina, eta abar. Hemen,
berriz, Galatas-tik Kalatras. Aita Omaetxebarriak eginiko oharrak dituzue.
Berriro ere, hemen, nik baino gehiago dakitenen eskuetan utzi behar
auzia.

Amasa-Billabona Parrokiako aintzinako eliz-liburuak arakatuz, Ubi
1I0s deiturako gutti aurkitzen da eta denak gure Juan Antonioren ahai
deak ditugu. Andoainen, berriz, erruz aurkitzen da aldi haietan deitura
hori. lrufieko Eliz-Artxibategian, 1686. urteko lrailaren Sean, Martin de
Ubillos Donachele -gure fraidearen aitona hain zuzen- azaltzen da, bere
ordezkari Andres de Larrazaren bitartez, orduko Gotzain den Juan Gran
de Santos de San Pedrori, Andoainen pastoral ikustaldia egiten zebilela,
haren aitari Andoaingo San Martin elizan hilobia edukitzeko eskubidea
eman ziola esanez, ebanjelio aldetik eta erdiko hilaran, Asirendegi eta
Bulano etxeetako hilobien tartean, eta hilobi hura bera berarentzat eska
tuz. Eman egiten zaio Juan Antonioren aitonari, hurrengo urteko Ekaina
ren 2an. Bai bait dira eskubide hori bera eskatzen duten beste batzuek:
Luis de Galardi eta Cathalina de Luxanbio Sorabillako senar-emazteak
hain zuzen (20).

1703. urtean ezkondu zen Amasan bertan Juan Antonioren osaba
bat; bere aita baino hiru urtez lehenago beraz. 1740.ean ezkondu ziren,
Amasan hauek ere, Ubillosko Juan Antonio -gure fraidearen izen-deitura
berberak daramatzana, ikusten denez- eta Galatasko Maria Josefa; andoain
darra hura, Amasakoa, berriz, andrea. Hauek ere, nahi eta nahi ez, gure
Juan Antonioren ahaidetakoak izan behar, lehengusuak-edo, bata aitaren
aldetik bestea amarenetik, bi osaben seme-alabak noski. Elkarren artean
ahaideak zirela badakigu, beren ezkontza-agirian ezkontzeko eragozten
zuen laugarren mailako ahaidetasuna ezabatu zitzaiela esaten bait da.

lrufieko Eliz-Artxibutegian azaltzen denez, Juan de Ubillosek -gure
frailearen lehengusua seguraski, Ordena txikietako elizgizona bera eta
Salamankako Unibertsitatean Teologia ikasten ziharduena-, andoainda
rra, Andoaingo San Martin parrokian hutsik gelditu zen kapilautza eska
tzen du; Pedro de Zumetaren alarguna zen Cathalina de Mimendik
sortua zen kapilautza hura. Eman egiten zaio. 600 dukadotakoa da, eta
urtean hainbat Meza eman behar ditu eta Meza bakoitzeko "lau erreal

(19) JAIME DE KEREXETA, ib., toma II; LUIS MICHELENA, ib., n.o
111, 49 or.

(20) Iruiieko Elizbarrutiko Artxibategia; Andoain, C/1.l52 - n.O 15.
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de vellan" zirelakoak kobratzen ditu eta hilobi aurrean erresponsoa erre
zatzeko eginbeharra ere badu. 1727.urteko lrailaren 15.ean ematen zaio
kapilautza. Baina gero, Juan de Ubillos hori monje sartzen da, Balbuena
ko Santa Maria la Real monastegian, San Bernardoren ziztertarren mon
jetan, eta 1733. urtean utzi egiten du kapilautza. Eta orduan berberak
izenpetutako agirian bi kapilautza zituela adierazten du: bata Sorabillan,
mila dukadotakoa, eta bestea Andoainen, 600ekoa. Testigu asko aurkez
ten ditu bere aIde hitzegin dezaten eta testigu denak berdin diote: "Juan
de Ubillos es hijo legitimo y natural de Juan de Ubillos y Maria de
Lizarraga, su legitima mujer, habido y procreado constante su legitimo
matrimonio a quienes via Ie criaron, reconocieron y alimentaron en su
compania en la Cassa solar de Hubillos (sic, hatxez) (21). Juan de Ubillos
honen aita ikusi dugu Juan de Ubillos zela bera ere. Aitona ere bai, Juan
de Ubillos, Josepha de Anzizurekin ezkondua (Josefa de Anzizu hau
gure Juan Antonioren aitaren amabitxia izan zen bataioan). Eta birraito
na Martin de Ubillos, Maria Migel de Zumetarekin ezkondua. Maria
Migel de Zumeta hau, berriz, Domingo de Zumeta eta Cathalina de
Garmendiaren alaba da. Denak andoaindarrak. Juan de Ubillosek, monje
sartu zenean, Frai Malachias izena hartu zuen, eta bere buruaz hauxe
dio: "llamado en el siglo Juan de Ubillos, natural de Andoain" (22).

1769. urtean ezkondu zen Ubillosko Migel Antonio Amasako San
Martin elizan. Hau gure Juan Antonioren iloba izan liteke, Juan Bautista
bere anaiaren semea ziur aski. Baina ez gaitezen gehiegi sartu ahaideta
sunaren azkenik gabeko zulo sakon horretan. Hauek dira lruneko eta
Donostiako Eliz-barrutietako eliz-liburuetan aurkitzen diren Ubillos baka
rrak (garai hartakoak noski). Eta nahikoak direla deritzot. Gerrako Juan
Karlos jakintsuak Ensayo de un Padron Historico de Guipuzcoa bere
liburuan, 1749. urtean Billabonan bizi ziren hiru Ubillosen izenak aipa
tzen ditu, eta hirurak anaiak omen ziren: Juan Antonio, Sebastian eta
Frantzisko. Juan Antonio hori lehen esan dugun gure Ubillosen lehengu
sua baldin bada, hirurak haren ahaideak izan behar noski.

Galatas deiturari dagokionez ere badut zenbait datu. Ez gutti gaine
ra. Bai eliz-liburuetan, bai Amasa-Billabonako Udal artxibuko liburu zaha
rretan aurkitu izan dut Galatas bat baino gehiago. Eliz-liburuetakoak
aipatuku ditut lehendabizi: aurrena azaltzen dena Antonio de Galatas da,
1656. urtean, Anjela de Yereta eta Magdalena de Ursua haurtxoen aita
ponteko bezala. Geroago, hauxe bera azaltzen da, hurrengo urtean, Juan
de Berroeta haurtxoa bataiatzen, "Erretorearen aginduz", "por mandato
del Sr. Rector" beraz esaten duenez, berberak izenpetzen bait du bataio-

(21) lb., Andoain, C/1.784 - n.O 23.

(22) lb., Andoain, C/1.804 - n.O 18.
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agiria. Urte horretan bertan, Frantzisko de Galatas agertzen da, Domingo
de Ibargoyen haurtxoaren aita bezala, ama Polonia de Ibargoyen duela
rik. Lehen aipatutako Antonio de Galatas beste bi aldiz azaltzen da
aita-ponteko bezala: 1659. urtean, Maria de Gorostidiren bataioan, eta
1664.ean Domingo de IrigoyeneI). bataioan. Eta beste behin, Antonio de
Etxezarreta haurtxoa bataiatzen, hurrengo urtean. Barbara de Galatas ere
agertzen da bi aldiz: lehenengo, 1661. urtean, Antonio de Lizarraga
haurtxoaren bataiQan amabitxi bezala, eta gero, 1664.ean, Antonia de
Iriarte haurtxoaren amabitxi bezala. Domingo de Galatas eta Maria de
Larrafiaga senar-emazteek, seme bat dute, Juan izenekoa, 1664. urtean,
eta beste bat, Pedro, handik ia bi urtetara, 1666.ean. Domingo de Galatas
bera aita-ponteko bezala agertzen da Maria Migel de Herrera haurtxoa
ren bataioan, 1676. urtean. Eta azkenik, Antonia de Galatas bat ikusten
dugu, Pedro de Gorostidi haurtxoaren bataioan, ama-ponteko bezala,
1672. urtean (23).

Amasa-Billabonako Udal Artxibuan, libururik zaharrenetan, ez da
Ubillos bakar bat ere agiri. Baina bai Galatas deitura duten zenbait. 1681.
urtean bi Domingo de Galatas azaltzen dira, heldua bata eta gaztea
bestea, "mayor en dias" eta "menor en dias", alegia, Udaletxeko agiriek
esaten dutenez. Biak zinegotzi bezala. Zaharrena gure Juan Antonioren
amaren aldetiko aitona dugu, eta bestea osaba seguraski. Hurrengo urtee
tan, 1689.era arte, biak azaltzen dira, batean Eliza eta kanpandorrea
konpontzeko erabakia hartzen. 1722. urtean, Juan de Galatas agertzen da,
Alkatearen hurrengo bezala. Juan de Galatas hau lehen ikusi duguna da,
1664. urtean bataiatua izan zenekoan, eta gure Juan Antonioren osaba da
ziur aski. Udaletxeko agiriak "regidor fiel" dela esaten du, "zinegotzi
leiala" alegia. Urte horretan eta hurrengoetan, bai Domingo de Galatas,
bai Juan de Galatas hau, biak azaltzen dira, eta Antonio de Lizarraga
Galatas ere bai, hirurak zinegotzi bezala; Juan de Galatas 1726. urtera
arte, eta Domingo de Galatas 1736.era arte. Hurrengo urtean, 1637. ean,
beste bat azaltzen da, Pedro Ignacio de Galatas, eta handik bi urtetara,
1739.ean, baita Agustin de Galatas ere. Pedro Ignazio 1748. urtera arte
agertzen da zinegotzi bezala. Azkenengo bi hauek gure Juan Antonioren
lehengusuak noski (24).

Azkenik, Sebastian Insausti apaizak, lehen aipaturiko liburuxkan,
Domingo de Galatas, gure Juan Antonioren amaren aldetiko aitona, argi-

(23) Donostiako Elizbarrutiko Artxibategia; Libro de Bautizados y Confir
mados de la Parroquial de San Martin de la Villa de Amassa Villabona... folios 2,
4, 12, 18 v.

(24) Billabonako Artxibua; Libros de Aetas de Amassa-Villabona; hiru libu
ru, 1675-1689, 1722-1734 eta 1734-1748.
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na zela esaten digu eta Amasako San Martin parrokiako epistola edo
eskuin-aldeko gurutze-besoa eraikitzen Ian egin zuela (25). Amasako San
Martin parrokia, hain zuzen, gure Juan Antonioren garaian bukatu zuten,
1729. urtean, alegia, Juan Antonio Mezaberria emana eta apaiz gaztetxoa
zenean. 1684. urtean hasi ziren eliza eraikitzen eta 1729.ean bukatu (26).
Andoaingoa ere Juan Antonio Ubillosen garaikoa dugu, baina geroago
koa: 1759. urtean hasi bait ziren eraikitzen eta 1770.ean bukatu, Frantzis
ko Ibero arkitekto ospetsua egile izan zelarik eta Aita Manuel Larramen
di -hau ospetsuagoa oraindik- jesulaguna bultzagile.

Hainbat Ubillos eta Galatas aipatzea, honetarakoxe izan da: Familia
haiek garai haietan, bai Andoainen, bai Amasa-Billabonan oso ezagunak
eta estimatuak izan zirela frogatzeko eta gure Juan Antonioren ahaideta
koak zeintzuk izan ziren jakiteko.

Juan Antonio Ubillos fraide frantziskotar

Baina jarrai diezaiogun Juan Antoniori bere bizitzan zehar. 1722.
urtean Arantzazuko Santutegian ikusten dugu bera. Hamabost urte zituen
orduan eta urte hartantxe jantzi zuen frantziskotarron habitu edo jantzia.
Eta Nobiziadu urtea bukatuta, hurrengo urtean egin zuen profesa edo
lehenengo zin-hitza. Bada Arantzazuko Artxibategian liburu haundi bat
orduko gaztetxoen habitu-jazteak eta zin-hitza egiteak dakartzana. Baina
ez da azaltzen bertan gure Juan Antoniok habitua hartu zuen eta profesa
egin zuen egunik ez hilabeterik. Halere, liburu horretan bertan paper
solte batean, hau azaltzen da: "1722. Tomaron el hab\to 8, de los que 7
profesaron el ano siguiente, entre ellos Fr. Juan Antonio de Ubillos, hijo
de Amassa Villabona, de 16 afios de edad" (27). Gure Juan Antonio
aipatzeak eta ez beste gainontzekoak, zerbait esan nahi du: Juan Anto
niok geroago irabazi zuen ospea noski, bere buru argi eta azkarra zela
eta. (Horregatik pentsatzekoa da hitz horiek askozaz geroago idatziak
izan zirela). Eta hantxe ikusten dugu Arantzazun apaizgintzarako ikaske
tak egiten. Aurrena, Gramatika ikasi beharra izan ohi zuten, Aita Adrian
Lizarralde Arantzazuko historilariak dioenez, gero Giza-zientziak, Logika,
Filosofia eta Metafisika, Teologia eta Biblia, Eliz-Zuzenbidea eta Morala
(28).

(25) SEBASTIAN INSAUSTI Villabona-Amasa, 93 or.

(26) lb., 47 or.

(27) Archivo de Aninzazu, Secc. XXXV, Libro-Recepciones, Profesiones,
Defunciones, Arios 1753-1833.

(28) ADRIAN DE LIZARRALDE Historia de fa Virgen y del Santuario de
Artinzazu, Editorial "Aninzazu", 1950, Cap. X, 220 Of.
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Arantzazu XVIII. mendean bere gailurrik gorenean ikusten dugu.
Aurreko mendean, ehun urte lehenago hain zuzen, 1622. urtean jasanda
ko kiskaltze ikaragarriaren ondorio negargarriak gainditu ditu. Eliza eta
komentua etengabe berritzen eta apaintzen ari izan dira fraideak binbitar
tean. Eta XVIII. mendean bertan ere berritze haundiagoak eta apaina
goak egingo dira. Hurrengo mendeko gainbera izugarria heldu arte, 1834.
urtean, lehenengo karlistadan eta gipuzkoar militar baten eskutik -Ansel
mo lfiurrigarro bera, antzuolarra-, baina Errodil jeneralaren menpeko
zena, eta honen aginduz erreketa bete zuena. Juan Antonio Ubillosen
garaian inork ez zukeen usteko noski handik urte batzutara Arantzazun
gertatuko zena.

Eta han dabil Juan Antonio gaztetxoa urte haietan ikasi eta ikasi.
Profesa egin eta handik sei urtetara, 1729. urtean, Bilboko San Frantzisko

.komentu haundian ospaturiko Batzarrean, sermoiak egiteko gai izenda
tzen dute eta Morala eta Eliz-Zuzenbidea ikastera behartua dagoela adie
razten, horretarako izendatuak dauden lau komentu hauetako batean:
Gasteiz, Bilbo, Bermio eta Miranda de Ebro. Ez dakigu zein komentutan
ikasi zuen (29). Eta handik bi urtetara, 1731.ean, sermolari bezala izenda
tua azaltzen da eta, hogeita hamar urte betez geroztik, aitorle ere bai
(30). 1734. urtean Gasteizko San Frantzisko komentu haundian ospaturi
ko Probintziako Batzarrean Alkalako ikasle izendatzen dute; hogeita zaz
pi urte zituelarik, nahiko gazterik bada (31). Alcala de Henares-ko Uni
bertsitatea (Pedro eta Paulo apostoluen izenean eraikia), Sevilla-koa (hau
Buenabentura donearen izenean jasoa) eta Salamankakoak bezala (nahiz
eta azkenengo hau famatuena izan) garai haietan oso izen haundikoa
zen. Eta argienak eta burutsuenak ziren fraide gazteak bertara bidaliak
izan ohi ziren gehienik, nahiz eta baten batzuk Sevilla-ra ere bai. Aspal
dian hildako gure fraideen aipamenetan oso ohituak gaude hau entzuten:
"ex-colegial de Alcala". Alkalako Unibertsitateko ikasle ohia, alegia. Noiz
joan ote zen Alkalara eta noiz itzuli? Ez dago gauza hain garbi. 1735.urtean
behintzat, hau da, Alkalako ikasle izendatu eta hurrengo urtean, Santan
dere-ko komentuan egindako Batzarrean, Tolosako San Frantzisko komen
tuko ikasleen Maisu izendatua azaltzen da (32). Tolosako komentua

(29) "Tablas Capitulares de la Provincia de Cantabria", tomo I, fol. 255.
"Archivo Provincial de Cantabria". Libros de Patentes. L. III, p. 518 eta L. IV,
fol. 66 v.

(30) "Tablas Capitulares ", tomo II, fol. 271.

(31) "Tablas Capitulares ", tomo II, fol. 303. "Archivo Provincial de Can-
tabria". L. III, p. 564 eta L. IV, fol. 91.

(32) "Tablas Capitulares...", tomo II, fol. 314. "Archivo ProvinciaL". L. III,
p. 585. L. IV, fol. 100. L. X, fol. 47 v.
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1587. urtean eraikia dugu, Tolosa bertako seme zen Pedro de Mendioroz
jaunaren eskuzabaltasunari esker jasoa, eta Gipuzkoako komentuen artean
ospetsuenetakoa zen, bigarrena, Arantzazukoaren hurrengoa, eta Aran
tzazukoa bezala Filosofia eta Teologia Ikastetxea. 1611. urtean, Isabel de
Idiakez andereak (bilbotar Juan Martinez de Recalde Almirante famatua
ren alarguna bera) "San Jose" zeritzon ikastetxea sortua zuen bertan, ez
fraideentzat bakarrik, baita sekularrentzat ere. Eta ordutik aurrera, are eta
ospe haundiagoa lortu zuen Tolosako komentuak. Bertako ikasleen Mai
su izendatua izan da, bada, Juan Antonio Ubillos 1735. urtean. Eta handik
bi urtetara, 1737.ean, Gasteizko San Frantzisko komentuan ospaturiko
Batzarrean Tolosa bertako Teologia irakasle hirugarrena izendatzen dute.
Irakasleen artean ere mailak bai bait zituzten: lehenengoa, bigarrena eta
hirugarrena (33).

Baina hurrengo urtean, 1738.ean, beste aldaketa izango du gl.1re Juan
Antoniok: Gasteizko komentuan bilduriko Kapituluan (hala deritzote gure
arteko Batzarreei) La Bastidako komentuko "Artes" edo Filosofia irakas
Ie izendatzen dute, eta handik bi urtetara ere beste horrenbeste (34). La
Bastida, Arabako Errioxan aurkitzen da, Biasteritik hogei bat kilometrota
ra. Ardoa ugari ematen den herria da eta elizaeder-ikusgarria duena.
Garai haietan, herritik at, frantziskotar komentua ere bazuen, entzute
haundikoa, besteen artean frantziskotar gazte ikasleen kabia zena. Komen
tu hau lehengo mendean galdu genuen eta ez da berriro eraiki.

1742. urtera heldu gara. Urterik urte, Juan Antonio Ubillosen urra
tsak jarraitzen goaz. Urte horretan Arantzazuko Santutegian ospatutako
Batzarrean ez da agertzen Ubillosen aipamenik. Eta hementxe jarri behar
dugula uste dut haren Alkalako Unibertsitateko egonaldia. Gure Aita
Anjel Uribe gernikar historilariak, "Colegio y Colegiales de San Pedro y
San Pablo de Alcala" liburuxkan dioenez, urte hartako Martxoaren 23.an
Alkalako ikasle bezala azaltzen da Juan Antonio. Rurrengo urtean gaiso
tu egin zen, eta hala jarraitu Apirilaren 2.etik 16.era bitartean, eta ekaina
ren 8tik lOa bitartean. Eta urte hartako azkenengo hiruhilabetetan utzi
zion Alkalako Unibertsitatean ikasteari (35). Datu zehatzak dira. Baina
hona hemen galdera: 1734. urtean, Alkalako ikasle izendatua izan zenez
geroztik, ez al zen Alkalan azaldu? Rala dirudi, bederatzi urte horietan
zehar Tolosan eta La Bastidan ikusten bait dugu.

(33) "Tablas Capitulares...", tomo II, fol. 330. "Archivo ProvinciaL". L. III,
p. 617. L. IV, fol. 111. L. X, fol. 64.

(34) "Tablas Capitulares...", tomo II, fol. 341 eta 357. "Archivo Provin
ciaL". L. IV, fols. 120 eta 129 v. L. X, fols. 77 eta 90.

(35) Jose Antonio Arana Martija euskaltzainak gutun baten bidez bidalita
ko datuak dira.
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1743. urtean, Gasteizko San Frantzisko komentuan bi1dutako Batza
rrean azaltzen denez, Gipuzkoako Teo1ogia irakas1e izendatzen da, baina
zein komentutan egon behar zuen aipatu gabe. Ikusi dugunez, urte
horretan egon zen gaiso Alkalan. Probintziako Batzarrea urte horretako
Maiatzaren 11an ospatu zen (36). Hurrengo urtean, Arantzazun egindako
Bileran hauxe agertzen da: Alkiza1ete Aita jubilatu ondoren, Aita Ubillos
izendatzen da Arantzazuko Teo1ogia irakasle beza1a. Eta joan ere, Aran
tzazura joaten da 1745. urteko Urtarrilaren 20an. Hurrengo urtean -1746.ean
gaude-, Arantzazun Teo1ogiako Dogma-Moral eta E1iz-Zuzenbide biga
rren irakasle bezala azaltzen da, Gasteizko San Frantzisko komentuan
egindako Probintziako Kapitu1uan (37). Eta hurrengo urtean, Bilboko San
Frantzisko komentuan ospaturiko Bileran berdin (38). Beste horrenbeste,
Gasteizko San Frantzisko komentuan 1749. urtean, eta Santanderren bi
urte geroago egindako Batzarretan ere (39). Sei urte bete ditu Arantza
zun irakasle bezala.

Baina 1751. urtean, Aita Frantzisko de E1ejondo jubi1atu ondoren,
gure Aita Ubillos To1osara bidaltzen dute berriro Teologia irakasle bezala
(40). Eta Tolosan jarraitzen du, aurrena bigarren irakasle bezala eta gero
lehenengoa bezala, hurrengo urteetan, behin eta berriz Gasteizen eta
Arantzazun, 1752, 1753, 1755, eta 1756.urteetan izendatua. Eta 1756.
urtean, gainera, Tolosako komentuko Nagusi izendatzen dute (41).

Azkenik, 1757. urteko Urtarrilaren 20an, "Lector Jubilado" edo "Ira
kasle Jubilatua" izendatzen dute (42). Aita Anjel Uribek dioenez, irakas
leak Unibertsitateetatik irten eta 12 urtez-edo irakasten egon ondoren,

(36) "Tablas Capitulares...", tama II, fa!. 399. "Archiva ProvinciaL". L. IV,
fa!. 156. L. X, fa!. 123.

(37) "Tablas Capitulares...", tama II, fa!. 417. "Archiva ProvinciaL". L. IV,
fa!. 183 v. L. X, fa!. 143.

(38) "Tablas Capitulares...", tama II, fa!. 433. "Archiva ProvinciaL". L. IV,
fa!. 203 v. L. X, fa1. 159.

(39) "Tablas Capitulares...", tama II, fals. 449 eta 466. "Archiva Provin
ciaL". L. X, fals. 177 eta 195. L. XII, fals. 1 eta 26 v.

(40) "Catalaga de Patentes...", tama II, fa!. 182. "Archiva ProvinciaL".
L. XII, Pat. 10, fa1. 26 v. -31.

(41) "Tablas Capitulares...", tama II, fals. 490, 506; tama III, fals. 521, 537.
"Archiva ProvinciaL". L. V, fals. 1, 20, 33, 52. L. X, fals. 209 v., 225, 238, 251.
L. XII, fals. 44, 269 v., 87 v., 102.

(42) "Catalaga de Patentes de la Provincia de Cantabria", tama II, fa1. 194,
Pat. 407.
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irabazten omen zuten titulu hori, bestaldetik oso estimatua zen titulua
eta horrekin batera zenbait eskubide eta pribilegio zituena. Aita Ubillos
1743. urtean Alkalako Unibertsitatik irten eta handik hamalau urtetara
izendatzen dute "Irakasle Jubilatu".

Hurrengo urtean, oraindik goragoko pausu berria ematen du: Gas
teizen ospatutako Kapituluan Kantabria Probintziako "Custodio" edo
Probintzialaren hurrengo izendatzen dute, Uztailaren 15ean. Eta hurren
go urtean Arantzazun egindako Bileran ere beste horrenbeste azaltzen da
(43). Gasteizen bildutako hurrengo Batzarrean uzten du edo utzierazten
diote kargu hori, Maiatzaren 30.ean. Kargu haundiak eta ardura haundi
koak izan ditu Aita Ubillosek gure frantziskotar Probintzian.

Aita Ubillos filosofari eta idazle

Ez zen, ez, nolanahikoa gure Aita Ubillos. Baizik eta burutsua eta
oso jakintsua. Gizon jakintsuen jakinduria adierazteko agerpiderik nabar
menena, beraiek idatziriko liburuak omen dira. Horietan azaltzen omen
dute argien beren adimenaren sakona. Aita Ubillosek behintzat bai.
Probintzian izan zituen kargu haundiak aipatuta utzita, orain bere Iibu
ruak aipatu beharra dago. Eta gero aipatuko dugun euskal Iiburua ez
ezik, beste hiru liburu baditu idatzirik eta argitaraturik, latinez idatzita
gainera eta filosofia gai sakonez hornituta. Ez bait da gauza erraza halako
gai ilun eta sakonetan murgilduta ibiltzea eta gai horiek latinez idaztea
(euskaraz zailago noski!). Hiru liburu esan dut, eta halaxe da, baina
beharbada, Iiburu bakarra esan beharko genuke, hiru. tomotan banatua;
eta filosofia gai sakonei buruzko liburua, gainera, lehen esan dugunez.

Lehenengo tomoak honela du titulua (Iuzea da, baina osorik aipa
tzeak pena merezi duela deritzot):

"Philosophia - rationalis - aIm. Provinciae Cantabriae, - regularis
observantiae - Seraph. P. N. Francisci - jussu edita - et - ad mentem
Venerabilis Subtilis et Mariani - Doctoris Scoti, pro studiosa juventute
-accomodata - authoribus - R. P. Fr. Francisco de Elejondo olim - in
Hispalensi Collegio Doct. Seraph. D. Bonaventurae alumno, - Lect. Jubi
lato, Ex-deffinitore Provinciae, et in Sacello - Deiparae Dominae, et
IncIitae Patronae nostrae de - Aranzazu nunc secundo Guardiano, - et
-P.Fr. Joanne Antonio de Ubillos, quondam - in Majori SS. Apostolorum
Petri et Pauli Complutensi Musaeo - Collega, et in Conventu S. P. N.
Francisci de Tolosa - Sacrae Theologiae Lectore Primo. - Tomus primus

(43) "Tablas Capitulares...", tomo III, fols. 543 eta 559. "Archivo Provin
ciaL". L. V, fols. 74 eta 92. L. VI, fols. 10 eta 20 v. L. XII, fols. 117 v. eta 130 v.
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Summulas et Logicam exponens. - Sancti Sebastiani: - Ex Officina Lau
rentii Josephi Riesgo et Montero, Typographi Provinciae Guipuzcuae et
ejusdem civitatis. Ano MDCCLV"

Lehenengo tomo honek 509 orrialde ditu. Eta, ikusi dugunez, bere
irakasle-lagun ospetsu zen Aita Frantzisko de Elejondorekin batera ida
tzia dago. Beste biak, berriz, Ubillos berak bakarrik osatuak. Aita Fran
tzisko de Elejondo hori arrasatearra izan genuen. Ez dakigu noiz jaio
zen. Baina bai gaztetxo zelarik Arantzazun frantziskotar habitua jantzi
zuela, Aita Ubillosek baino urtebete lehenago hain zuzen. Lehen aipatu
dugu Arantzazun gordetzen dela orduko gaztetxoen habitu-jazteak eta
zin-hitza egiteak dakartzan liburukote bat. Bertan aipaturiko paper solteak
honela dio: "1721. Por 10 que este ano de 21 profesaron 7: entre ellos Fr.
Juan Joseph de Palomo, hijo de San Sebastian. Tomaron el habito 3:
entre ellos Fr. Francisco de Elejondo, de Mondragon, que profeso el
siguiente (ano)". Ez bait zen edozein horrela liburu haundi batean bere
ziki aipatua izateko. Eta hala erakutsi zuen geroago noski: gure Probin
tzian oso ospetsua izan zen: Sevillako Buenabentura Donearen Uniber
tsitatean ikasten ibilitakoa, eta gero Irakasle izana, Irakasle Jubilatua,
Arantzazuko Santutegiko Aita Nagusia, Probintziako Definidore edo Ahol
kularia, eta azkenik Aita Probintziala ere bai 1755-1756 urteetan. Ikusi
ahal izan dugunez, lehenengo tomo hau Donostian argitaratua izan zen,
1755. urtean, Lorenzo Jose Riego eta Monteroren moldiztegian. Arantza
zuko Ama Birjinari eskainia dago, eta "Summula" eta Logika gaiak
azaltzen ditu. "Summula" horretan giza-adimenaren lehenengo ekintza
-lanak aipatzen ditu: silogismoak, proposamenak eta abar. Badago Aran
tzazuko Artxibategian paper-sail bat liburu honen baimenak eta masiake
tak eta argitaratzeko kontuak-eta biltzen dituena, eskuz idatzia noski (44).
Argitaratzeko baimenak-eta liburuan bertan ere azaltzen dira.

Bigarren tomoaren titulua: "Philosophia - transnaturalis - et - natura
lis - aim. Provinciae Cantabriae, - regularis Observantiae - Seraph. P. N.
Francisci - jussu edita, - et - ad mentem Venerabilis Subtilis, et Mariani
- Doctoris Scoti, pro studiosa juventute - accommodata. - Authore 
P. Fr. Joanne Antonio de Ubillos, quondam - in Majori SS. Apostolorum
Petri, et Pauli Complutensi - Musaeo Collega, jam vero Lectore Jubilato.
- Tomus secundus - Metaphisicam, et Generalem Physicam - complec
tens. - Sancti Sebastiani: - Ex Officina Laurentii Josephi Riesgo et
Montero, Typographi Provinciae Guipuzcuae, et ejusdem Civitatis. 
Anno MDCCLVIII".

(44) Arantzazuko Artxibategia: 1755. Aprobaci6n, licencias, Correcci6n, Tasa
y Ajuste para la impresi6n del tomo 1.0 intitulado "Philosophia Rationalis".
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718 orrialdetako liburu mardula da. Frantziako Tolosako Gotzain
izan zen Luis Santu frantziskotarrari eskainia. Lehenengo tomoaren mol
diztegi berean argitaratua, 1758. urtean. Baimenak eta beste, aurreko
liburuan bezala agertzen dira. Metafisika eta Fisika Orokorreko gaiak
azaltzen ditu: izakia, materia eta abar.

Hirugarren tomoak, eta guretzat interesgarrienak, titulu hau du:

"Philosophia - naturalis, - Pars secunda Physicae, - seu - Physica
Particularis, - quae de corporibus inanimatis disserit et Pars tertia 
Physicae - quae - de corporibus animatis - agit - almmae Provinciae
Cantabriae - regularis Observantiae Seraph. P. N. Francisci - jusu edita, 
et - ad mentem Venerabilis, Subtilis, - et Mariani Doctoris Seoti, - pro
studiosa juventute aecomodata - Authore - P. Fr. Joanne Antonio de
Ubillos, - quondam in Majori SS. Apostolorum Petri et - Pauli Complu
tensi Collegio Alumno, - jam vero Lectore Jubilato. - Tomus Tertius. 
Secundam, et Tertiam Physicae - Partem eontinens. - Victoriae: Ex
Officina Thomae de Robles et Navarro, Typographi Nobilissimae Provin
ciae de Alava."

536 orrialde ditu. Liburu mardula beraz hau ere. Gonzagako Luis
Santuari eskainia. Gasteizen izan zen argitaratua, Tomas de Robles eta
Navarroren moldiztegian, tamalez urterik ez dakarrelarik. Fisikaren biga
rren eta hirugarren zatiak ikertzen ditu: munduaren sorrera eta azkena,
Ptolomeo eta Copernieoren sistemak, ortzia, eguzki, ilargi eta izarrekin,
argia, gorputza, bizidunak eta bizigabeak, haizea, ura eta lurra, eta abar
bigarren zatian; eta hirugarrenean arima eta arimaren gaitasunak eta
ahalmenak, adimena eta nahimena, eta abar. Gai ugari beraz eta denak
sakonki aztertuak.

Duns Seoto frantziskotar filosofo ospetsuaren erakusaldien arabera
egina dago Aita Ubillosen Filosofia liburua, berberak hiru tomoetako
titulutan dioenez: "ad mentem Venerabilis, Subtilis et Mariani Doctoris
Scoti". Izan ere, beti izan dugu frantziskotarrok Seoto gure ikasteetako
argi, izar eta gidari. Eta ez uste izan Ubillosen liburua gure komentueta
ko liburutegien zokondoetan ezkutatua geratu zenik. Bai zera! Gure
Probintziako ikasle gazteen liburua izan zen urte askotan zehar eta,
beraz, bere orrialdeen jakinduri iturritik edan eta xurgatu zuten gure
gazteek Filosofia. Eta hori hala dela egiztatzeko, Zarauzko gure komentu
ko Liburutegia arakatzea besterik ez dago; bertan bait dago liburu horren
ale-mordo bat, ale bakoitzean zein ikaslek erabiltzen zuen jartzen duelarik.

Liburu hau ongi aztertu duen gure Aita Felix Alluntisek (Deustuko
Unibertsitatean Filosofia irakasle izana bera) esanari bagagozkio, Aita
Ubillosek, Seotori jarraitzen badio ere, ez ditu baztertu eta gutxiesten
beste aintzinako filosofoak, batez ere Aristotelesen Filosofia errotik eza
gutzen zuela eta askotan onartzen zuela ikusten da. Eta horretarako, ez
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gutxitan, Platonen eta Buenabentura deunaren esanak aIde batera uzten
zituen (45).

Hona Ubillosen jakinduriari buruz horrek berak dioena: "Por 10
demas, es asombrosa la erudici6n cientifica que despliega Ubillos. Diser
ta con la misma agilidad mental de la esencia de las estrellas y planetas y
de su movimiento, influjo y eclipses, como de la esencia de la luz, de la
generacion de los vivientes y de su nutricion, del numero, esencia y
propiedades de los elementos, de los meteoros igneos, aereos y acuosos,
del origen y figura del mundo, de las fuentes y de los rios, de la mar, de
los terremotos, de las fuerzas magnetica y electrica, de la division de los
vegetales, de las propiedades de algunas plantas en particular" (46).

Badirudi Filosofia liburu hauek ordaintzea nahiko kosta zitzaiela
orduko gure Probintziako fraideei, Nagusiei bereziki noski. Hamar mila
erreal kosta ziren lehenengo bi tomoak. Mateo de Aranburu Aita Probin
tzialak Donostiatik komentu guztiei zuzendutako gutun batean esaten
denez, Arantzazuko Santutegia ez zen diru-kopuru hori ordaintzeko gau
za. Eta orduan komentu bakoitzak hainbat Meza diruekin laguntzea
erabakitzen da: Lau komentu haundiak, Gasteizkoak, Bilbokoak, Santan
derekoak eta Arantzazukoak 200 Mezatako dirua eman behar dute urtean.
La Bastida, Gasteizko Rekoleta komentuak (Bilbon eta Gasteizen bi
komentu zeuden hiri bakoitzean: bata haundia zeritzana, bestea Rekole
ta), Piedrola, Tolosa, Donostia, Zarautz, Castro Urdiales, Soto, Laredo,
Bermeo, Urduiia (liburu zaharretan "Horduiia, hatxez azaltzen da) eta
Bilboko San Mames (hauxe zen Bilboko Rekoleta) komentuek bakoitzak
150 Mezatako dirua. Eta Miranda de Ebro, La Puebla, Arrasate, Elgoibar,
Sasiola, Reinosa, Medina de Pomar, Monte Hano, Poza, Frias eta Foru
ko komentuek 100 Mezatako dirua bakoitzak urtean. Gutun hori 1755.
urtekoa da. Handik hiru urtetara, 1758.ean, Frantzisko Fernandez de
Navamuel Probintzial berriak abisu berria bidaltzen die guztiei, batzuk
oso atzeratuta dabiltzala esanez eta lehenbaitlehen ordaintzeko eskatuz.
Lehenengo eta bigarren tomoak argitaraturik daudela dio, eta hirugarrena
prestatzen. Agiri honetan Juan Antonio Ubillos ere azaltzen da, Probin
tziako "Custodio" edo Probintzialaren hurrengo bezala izenpetzen (47).

Hirugarren tomoa guretzat interesgarriena dela esan dugu. Eta hala
xe da. Badu guretzat oso interesgarri den zerbait eta hauxe da: Gonzaga
ko Luis Santuari zuzenduriko eskaintzaren ondoren, hitzaurre luze bat

(45) FR. FELIX ALLUNTIS De la Filosofia del P. 1. A. Ubillos, "Ensayo",
ana VI, Sept. Die. 1935, Aninzazu, 158-165 or.

(46) lb., 162 Of.

(47) "Libra de Patentes", n.O 12, Pat. 34 bis, fols. 96 veta 97, fols. 117-119.
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dakarrela, sei orrialdetakoa, nori eta Penafloridako Kontea zen Xabier
Maria Munibe eta Idiakez jaun. ahaltsuari eskainia, alajaina! Denok daki
gu nor izan zen Penafloridako Konte hori, euskal idazlea, EI borracho
burlado operaren egilea, Gavon-Sariac liburuxka ere ustez idatzi zuena,
eta batez ere Euskal Herriko Lagun Elkartearen sortzailea. Ubillosek
Penafloridako Konteari titulu hauek ematen dizkio: Bizkaiko Munibe
jauregiaren eta beste etxadien jabea, eta Gipuzkoan Itxesaga eta Insausti
etxeen jabea, Bizkaiko Berriatuko Parrokiako Zaindaria, eta abar. Baina
gai honezaz zertxobait luzatzeak pena merezi duelakoan gaude.

"Azkoitiako Zalduntxoekin" eta·harremanak

Jakina da Menendez y Pelayo Kantabriako jakintsuak Historia de los
Heterodoxos EspaflOles bere liburuan Azkoitiako Zalduntxoen aurka esa
ten duena. Baina aurki atera zitzaion erantzulea. Eta nor izango eta Julio
Urkixo eta Ibarra jaun prestua hain zuzen, euskal letrek hainbat eta
hainbat zor dioten jauna bera, Euskaltzaindikoa eta RIEV aldizkari eza
gunaren sortzaile eta jabea urte askotan zehar. Badu honek liburu bat
Donostian, 1925. urtean argitaratua, Menendez y Pelayo y los Caballeritos
de Azcoitia izenekoa. Liburu horretan, bada, hiru aldiz aipatzen du gure
Juan Antonio Ubillosen izena. Hiru aipamenak hona ekartzeari eta hemen
aipatzeari ongi deritzot.

Lehenengo aipamena 14. orrialdean dator, eta honela dio hitzez hitz:
"Se ha pretendido, en nuestros dias, por gentes enemigas de la investiga
cion, aficionadas a los juicios hechos, estereotipados, que diria Menen
dez Pelayo, que tanto el uno como el otro Ie miraban con recelo
(Penafloridako Konteak elizgizon sekularrekin eta fraileekin zituen harre
manaz ari da). Si esto era asi, i.como explicar que un hijo esclarecido de
la Orden de San Francisco, a quien sus estudios filosoficos y teologicos
no impedian, por cierto, cultivar con fortuna la literatura vasca, pudiera
ensalzar publicamente al conde en una obra publicada con todas las
licencias eclesiasticas necesarias? Si Penaflorida hubiera sido en concepto
del clero de su tiempo un enemigo de la Iglesia, i.hubiera sido posible
que Fr. Juan Antonio de Ubillos (azpimarratzea geurea da)le dedicara el
tomo III de su Philosophia naturalis? Pues asi 10 hizo con autorizacion
de su Orden, concedida por el Comisario General Delegado Fr. Antonio
de Lara (en Zaragoza, ellS de Septiembre de 1762) y con aprobacion de
Luis de Vitoria y Fr. Antonio Varron, profesores ambos de Teologia
(Vitoria, 9 de Octubre de 1762). Por si esto no fuera suficiente, el libro
lleva ademas licencia para imprimir, dada par el Obispo de Calahorra y
la Calzada el mismo ano de 1762". Eta azpian oharra dakar, zera dioela
rik: "Fue autor de Christau Doctrin Berri-Ecarlea; Tolosan 1785, cuyo
vascuence califica el P. Zabala de bellisimo, en su Noticia de las obras
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vascongadas que han salido a la luz despues de las que cuenta el P. Larra
mendi. El original manuscrito del Berri-Ecar/ea forma parte de mi Biblio
teca vasca, aunque con titulo diferente, tachado". Eta gero berriro jarrai
tzen du: "Pero min hay mas, Fr. Juan Antonio de Ubillos no se contenta
con ofrecer su obra en una dedicatoria usual, para salir del paso, sino
que se hace el representante de toda la provincia cantabrica para ensalzar
al fundador de la Sociedad Vascongada". Eta ondoren, latinetik gaztelera
tuta, Ubillosen hitzaurreko zatia dakar, honela dioena: "Esta senifica
provincia cantabrica, lIevando siempre esculpidos en su corazon los
nlimerosos y extraordinarios beneficios, con que tanto tli, oh ilustre
conde, como tus antepasados la han enriquecido, viene hoy y yo en su
nombre, no con intencion de pagar esa deuda, 10 que reconozco y
confieso ante el mundo entero es una obra que supera todas nuestras
fuerzas, sino para dar una pequeiia muestra de gratitud, y poder de
nuevo experimentar tu benevolencia; porque conozco perfectamente,
que el favorecer, auxiliar y socorrer en sus necesidades a los hijos del
serafico Padre es tan natural en ti, que juzgas de poco valor todo 10 que
por ellos haces. Por 10 tanto, no me ha sido posible escoger fuera de ti
un intercesor, para hacer aceptable a San Luis Gonzaga y grata a los
lectores esta obra, que sale de manos de quien carece de toda erudicion"
(48).

Bigarren aipamenak honela dio: "Por si alguien creyera todavia, a
pesar de los textos citados, que no interpreto bien el pensamiento de
Peiiaflorida, voy a transcribir otros trozos de la dedicatoria de Fr. Anto
nio de Ubillos, defensor de las ideas filosoficas de Aristoteles, que no
solo reconoce la utilidad de los trabajos de los neotericos prudentes, sino
que invoca la autoridad del conde contra los enemigos de los peripateti
cos. ~Lo hubiera hecho, en un libro provisto de todas las licencias necesa
rias, si el caballerito de Azcoitia hubiera tenido fama de filosofo hetero
doxo? Seguramente que no: y esto nos prueba, una vez mas, la ligereza
con que se ha juzgado a Peiiaflorida". Eta ondoren, latinetik itzulita,
beste esaldi-pilaren artean, hauxe dakar: "Contra todos esos ignorantes y
murmuradores (Aristotelesen filosofiaren aurka zihardutenetaz ari da), te
invoco como patron, esclarecido conde; y 10 hago para que recojas este
libro y a su autor en los pliegues de tu respetada autoridad, como
conviene a tu ilustre persona, y de que tan alto gozas, por cierto, ante
todos. ~Quien mas a proposito que tli para esto, ya que tan pronto y
dispuesto estas a las necesidades de todos los hermanos de la Serafica
Familia? En realidad nadie debe buscarte, puesto que tli mismo te

(48) JULIO DE URQUIJO E IBARRA Menendez Pelayo y los Caballeritos
de Azcoitia. San Sebastian. Imprenta de Martin y Mena, San Marcial 23. 1925.
14-15 or.
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apresuras a buscar a qui6n colmar de beneficios. Felices reputo yo a los
Franciscanos, cuando no tienen nada y poseen todo, y a quienes impulsa
y dice su Senifico Padre: que vayan a buscar limosna con confianza, y
que jamas se avergiiencen de ello, puesto que Jesucristo Nuestro Senor
se hizo, por nosotros, pobre en este mundo. i,A d6nde podran recurrir
los Franciscanos con mayor esperanza y sin rubor alguno, sino a ti, que,
con singular caridad les muestras tus entranas de misericordia? (49).

Hirugarren aipamenean honela mintzatzen da Urkixo jauna: "Por si
min quedara la menor duda acerca de este punta (Menendez Pelayoren
aurka ari da beti), voy a revelar un nuevo aspecto de la vida del fundador
de la Real Sociedad Vascongada, que no dejara de causar estupor a quien
siga aferrado al juicio del poligrafo santanderino. Era tal el prestigio de
Penaflorida, segun hemos visto en la dedicatoria de Fr. Antonio de
Ubillos, que las gentes acudian a 61 con mil motivos diferentes, y el
conde, solicito, nunca perrnanecia sordo al llamamiento". Eta, ondoren,
Penaflorida Kontearen gutun bat dakar, andre bati zuzendua, honek
monja sartzeari buruz egin zion galderari erantzunez (50).

Bada Urkixo jaunaren liburu horretan beste oharra, frantziskotarrek
(Ubillos bame zelarik noski) Penafloridako Kontearekin zuten harreman
estua argi eta garbi jartzen duena. Hauxe dio ohar horretan: "Antonio
Maria de Zabala y Aguirre, en su obra inectita Libro de Curiosidades de la
Casa Solar de Churrucaenea y sus Agregadas (1781): "Los Religiosos de la
Orden de San Francisco, que por precision vienen a esta villa de Azcoi
tia, como son los predicadores y limosneros de los conventos de Sasiola
y Elgoibar, se hospedan en esta casa de Churrucaenea por devoci6n de
ella a esta Religion, con la que ai Carta general de Hermandad. Antes
solian aposentarse en casa del Conde de Pefiaflorida, y por su ausencia
de esta villa ano de 1767, siguieron no obstante en alojarse en ella hasta
la primavera del ano 1768 en que levant6 la casa..." (51).

Argi dago Penafloridako Konteak eta frantziskotarrek elkar ongi eza
gutzen eta maite zutela. Baina orain galdera bat: Juan Antonio Ubillos
Euskal Herriko Lagunen Elkartekoa izan ote zen? Litekeena da. Urkixok
bere liburuan zera dio: "Y asi pudo figurar, en las fiestas de miembros
de la Bascongada, el nombre del jesuita Belot, profesor de matematicas,
junto a los nombres de religiosos franciscanos y agustinos" (52). Eta

(49) lb., 20-23 or.

(50) lb., 81 or.

(51) lb., 15 or., azpiko oharra.

(52) lb., 67 or.
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geroago: "Esto ocurri6 (hileta batean hitzaldia egiteaz ari da), por ejem
plo, a la muerte del citado don Ambrosio de Meabe, encargandose de
cantar sus virtudes y generosidad el R. P. Fray Joaquin de Soparda,
Lector de Teologia en el convento de San Francisco de la villa de
Bilbao" (53). Hitzaldi hau 1782.go Irailaren 26an eman zen Bergaran, eta
gero Gasteizen argitaratu zuten. Geroago oraindik hau dakar: "Regla
mento para los Alumnos de la Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais": para esto ultimo (para adquirir rudimentos de la Religion Cato/ica e
Histaria Sagrada) no necesitaran mas que el estar impuestos en el
Catecismo Hist6rico de el Abate Fleury" (54). Hain zuzen, Fleury aba
tearen liburu hau izan zen Ubillosek euskaratu eta moldatu zuen Kristau
Dotrina. Urkixo jaunak Euskal Herriko Lagunen Elkarteko izen zerrenda
bat ere badakar, eta lehen aipaturiko Aita Joakin de Loparda frantziskotar
hori azaltzen da, baina gure Juan Antonio Ubillos ez. Nahiko harrigarria
da hauxe, baino halere Elkarte horretakoa izan zelakoan gaude. Proba
zehatzik ez izatea, horra!

Aita Ubillosek, Filosofiako aipaturiko hiru liburuak ez ezik, euskal
liburu bat ere argitara eman zuten, eta horixe da guri hain zuzen gehien
ajola zaiguna: Cristau doctriii berri-ecar/ea du izena liburu honek. Baina
gai honezaz Aita Luis Villasante mintzo behar zaigu, eta berehala utziko
diot nik hitza. Ez, ordea, garai hartako hiru euskaldun jator eta ospetsu
aipatu gabe. Eta lehenengoa, Aita Manuel Larramendi. Aita Ubillos
hamazortzigarren mende bete-betean bizi izan zen. Aldi hartakoa dugu
Aita Larramendi ere. Andoainen, 1690. urtean jaio bazen ere, hamazor
tzigarren mendeko gizona dugu oso-osorik. Ubillos eta Larramendik elkar
ezagutu ote zuten? Hamazazpi urtez zaharragoa zen Ll;lrramendi. Eta
Ubillos baino hamahiru urte lehenago hil zen. Bata andoaindarra eta
bestea Amasakoa izaki, eta biak euskalzaleak eta euskal idazleak, bazuten
noski elkar ezagutzeko eta elkarren artean harremanak izateko nahiko
erraztasun. Biak ziren gainera jakintsuak, biak Filosofia eta Teologia
irakasle: bata -Aita Larramendi- Valladoliden eta gero Salamancako
Unibertsitatean, bestea -Ubillos- gure artean. Eta badakigu jakintsuak
izanik, errazago elkar zitezkeela, Ubillos Alcala de Henares-en bere ikas
ketak egiten ari zen bitartean, Larramendi Valladoliden edo beharbada
Salamancan egongo zen irakasten, gazterik izendatu bait zuten Maisu. Ez
al zuten, bada, elkar ezagutuko eta elkarren artean harremanak izango?
Baietz erantzutea bidezko dela deritzot.

Bigarrena, Aita Fermin Franzisko de Lasuen dugu. Frantziskotar
Misiolari famatua. Gasteizen jaio zen 1736. urteko Uztailaren 7an, San

(53) lb., 69-70 or.

(54) lb., 74 or.
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Fermin egunez. Horregatik eta familiak San Frantziskori zion jaieragatik
jarri zizkioten bi izenak: Fermin Frantzisko. Gaztetxo zelarik, 15. urte
zituela, hartu zuen frantziskotar habitua Gasteizen bertan, 1751. urteko
Martxoaren 19an. Eta handik urtebetera, 1752. urteko Uztailaren 7an
egin zuen profesa. 1752. urtetik 1759.era arte, Arantzazuko Santutegian
ikusten dugu Filosofia eta Teologia ikasten. Azkenengo urte horretan
abiatzen da Ameriketara Misiolari, Aita Domingo de Legarra Arantzazu
ko Nagusiak agiria eman eta izenpetu ondoren. Bi urte lehenago uzten
ditu Aita Ubillosek bere Filosofia eta Teologia eskolak eta 1759. urtean
Probintziako "Custodio" edo Probintzialaren hurrengo dugu. Nahi eta
nahi ez elkar ezagutu behar, bada, bi fraide famatuek. Aita Lasuen
Ameriketan oso ospetsua izango zen Kalifornia aldean. Aita Junipero
Serrarekin Ian egingo du -Junipero Serra hori, Mallorcako semea, doatsu
izendatu berria dugu- eta hura hil ondoren Kaliforniako Misioetako
Nagusi izendatuko dute, 1785. urtean. Ameriketako Misiolarien artean
osperik haundienetakoa duen fraidea dugu Aita Lasuen. 1803. urteko
Uztailaren 26an hit zen Monterrey deritzon hirian (55).

Eta hirugarrena, Julian Lizardi, doatsua, Misiolari jesulaguna dugu.
Asteasun jaio zen, 1696. urteko Azaroaren 30ean. 1713. urtean sartu zen
Jesusen lagundian. Santiagoko ikastetxean egin zituen bere ikasketak. Eta
1717. urtean, 21 urte besterik ez zituela, abiatzen da Buenos Aires-era
Misiolari. Argentinako Cordoba hirian jarraituko ditu bere ikasketak eta
bertan apaiz egingo 1721. urtean. Cordoban eta Buenos Airesen ariko da
lanean jo ta ke. Geroago, Paraguayra joango zaigu, eta azkenik Bolibiara,
"txiriguano" deritzoten indioen artean ebanjelizatze lanetan ihardutera.
Bolibiako Tarija hiriko Misioaren zuzendari eta nagusi zela, eta Meza
ematen ari zela, atxilotuko dute indioek eta preso hartu, 1735. urteko
maiatzaren 16an. Eta hurrengo egunean lantzaz josita erahil. Aita Julian
Lizardi asteasuarra, martiri dugu, bada harrez geroztik (56). 1735. urte
horretan gure Juan Antonio Ubillos Tolosako fraide gazteen maisu izen
datu berria da. Horra, bada, nola lotzen diren fraideen bizitzak eta gertaerak.

Aifa Ubillosen azken urteak

Aita Ubillosek bere azkenengo urteak Arantzazun eman zituelakoan
gaude. Han aurkitzen dugu behintzat 1766. urteaz geroztik. Lehen aipatu
dugu Arantzazuko Artxibategian aurkitzen den liburu lodikote bat, habi-

(55) ARANTZAZU aldizkaria, 1987 Martxoa, 30 or.; Enciclopedia General
lIustrada del Pais Vasco, vol. XXlIl, Landara-Lecu, 442-443 or.

(56) Enciclopedia General... , vol. XXV, Libano-Llavo, 192-193 or.
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tu-janzte eta zin hitz-egite agiriak biItzen dituena (57). Urte horretako
Urriaren 28tik hasita, agiri guzti horietan Ubillosen sinadura ia etengabe
azaItzen da. Eta Aita Nagusiaren Aholkulari -gure artean "discreto" esan
ohi duguna- bezala izenpetzen du, eta Aholkulari zaharrena denez,
lehenengo sinadura berea da. 1773. urtetik hurrengo urteko Ekaina arte
ez da bere sinadurarik azaltzen. 18 aldiz sinatzen du bitarte horretan. Eta
gero berriz hasita, etengabe, 1786. urteko Irailaren 14a arte. Izen-deitura
ren azpian, beti "Lector Jubilado" ipintzen duo Letra argi eta ederra
berea. Baina azkenengo urteetan, letra, argia izanik ere, dardaratsua agiri
zaio. Hirurogeita hemeretzi urte zituen zegoeneko. Zahartzaro bete-betean
zegoen. Nahiko Ian egina zuen ordurarte bere bizitza luzean zehar eta
atsedenean lasai egon zitekeen. Orduantxe izan zuten, izan ere, Gasteiz
ko komentuan, Kantabria Probintziako Aita Nagusiek, hiru urtetik hiru
urtetara izan ohi den Batzarrea, Nagusiak eta beste karguak izendatzeko.
Eta ez da inondik ere agiri Batzarre horretan gure Aita Ubillos. Behar eta
ongi merezi zuen atseden-aldia eman zioten noski.

Noiz hil zen Aita Ubillos? Aita Juan Jose Maiz zarauztarrak, eskuz
idatziriko bere Historian, 1789. urteko Martxo aldera hil zela dio. Bada
Arantzazuko Artxibategian Libra de Defunciones izeneko liburu zahar
mardul bat, eskuz idatzia. Arantzazun hildako fraide guztien izenak dakar
tza, non ehortziak izan diren eta guzti, 1708. urtetik hasita, 1834. urtera
arte. Jakina da 1834. urte horretan erre eta kiskali zutela liberalek Aran
tzazuko eliz-komentua. Erabat erre. Halere, 1855-56 urteetan fraile batek
idazten duenez, hildakoen liburu hori zorionez salbatu omen zen, lur
azpian edo Ama BiJjinaren kaperaren azpian zegoelako. Ez omen zen
sua haraino heldu. Fraideen kanposantuan egongo zen noski Iiburua,
Ama Birjinaren aldare azpian egon bait da hilerria 1708. urtean eraikia
izan zenez geroztik. Eta hain zuzen ere, tamalez, 1768. urtetik 1806.
urtera, bederatzi-edo fraideen izenak hutsik agertzen dira. Liburu hori
idatzi zuenak noizean behin zenbait ohar dakar: "El nombre de este
difunto no pudo leerse por hallarse rota el papel"; "tampoco pudieron
leerse estos dos por no haber mas borrones y roturas del papel mancha
do can malisima tinta"; "otro que no se lee". 1789. urtean azaltzen da
hain zuzen horrelako bat. Hortxe ote zegoen gure Aita Juan Antonio
Ubillosen izena? Daitekeena eta ziur aski badena, baina ezin inolaz ere
ziur-ziur egiaztatu, hori ez bait da azken froga. Bestaldetik, harritzekoa da
urte askotan zehar gure Probintziako kronikalari fin izandako Juan Ruiz
de Larrinaga gernikar historigile prestuak dakarrena: "Juan Antonio de
Ubillos, fallecido hacia 1780" (58). 1780. urte aldera beraz? Eta sei urte

(57) Archivo de Aninzazu, Libro de Recepciones, Profesiones, Difunciones,
XII.

(58) Necrofogio de fa Serafica Provincia de Cantabria.
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geroago ikusten ditugun bere sinadurak non gelditzen dira? Horacio
latindar poetak idatzitako harako esaldi hura gogoratu behar: "Quando
que bonus dormitat Homerus"... Dena den, Aita Juan Jose Maiz nahiko
testigu fidagarria da eta Aita Juan Antonio Ubillos aurten berrehun urte
hil zela ziur gaude.

Eta hauxe da guztia. Gehiegi luzatu naizela uste dut eta barkatu.
Bukatzeko, eskerrik beroenak nire Ian xume eta kaskar hau egiten lagun
du didaten guztiei: Billabonako Udalari, Jose Antonio Arana Martija
euskaltzainari eta bereziki Zarauzko eta Arantzazuko nire fraide lagunei.
Baita niri entzuteko arreta izan duzuen guztioi ere. Eta, baita ere, zorio
nik sutsuenak Amasa-Billabonako herriari, bere seme prestuari halako
omenaldi ederra eskaini eta antolatu diolako. Eta zer esanik ez, Euskal
tzaindiari. Aunitz esker eta besterik ez. Agur.





AlTA UBILLOS-EN "CHRISTAU DOCTRIN BERRI-ECARLEA".
LIBURU HONEN BEREZITASUN BATZUEZ OHARRAK

(Ubillos-en II. mendeurreneko ospakizunean,
Billabonan, Maiatzak 27, 1989)

Fr. Luis Vil/asante

I

Aita Ubillos-en Iiburua, orokorki

Aita Ubillosek -edo Ubilloskoak, berak dioenez- bere euskal libu
rua 1785. urtean ateratzen du Tolosan, Francisco de la Lamaren inprima
tegian. Titulua honela jarri zion: Christau doctrifi berri-ecarlea, christauari
dagozcan eguia sinis-beharren berria dasacarrena.

Gero (1) beste behin bir-argitaratu da liburu hau, 1909an Tolosan,
Muguerzaren etxean. Jon Bilbao berak aipatzen du, baita ere, Aita Kar
melD Iturriak idazle honi eskaini zion hitzaldia. Ondo gogoan dut. Berro
geitamarreko hamarkadan hitzaldi batzuk egin ohi ziren euskal literatura
ri buruz Donostian, Diputazioko liburutegian, eta han egin zuen hitzaldi
hori Iturriak eta gero Euzko Gogoa-n agertu, 1956an; 76-96.

Eta azken urteotan Hordagok atera zuen, dakizuten bezala, liburu
honen faksimilezko edizio berria.

Itzulpena da Ubillosen liburua, frantsesetik euskarara itzulia. Bi parte
ditu: lehenbizikoa historia sakratua; bigarrena, dotrina edo katezismoa.
Azkenean badu aurkibide, edo berak deitzen duen bezala, arkitegia, eta
azken orrian hutsen zuzenbidea.

Luze-Iaburrez ez da handia: 224 orrialde ditu, baina formato ttipian,
in 8.0

, Vinsonek dioenez. Liburuaren erdia galde-erantzunez betea dago
eta azalpenak aski murritzak edo laburrak dira. Ez dago, bada, lekurik
amasa handiko prosa bat moldatzeko.

(1) Eta Jon Bilbaok bere bibliografian ez badakar ere, esan behar da Azkuek 1897.
urtean Iiburu honen argitarapen berria egin zuela Bilbon, idazkera gaurkotuz eta hatxeak
kenduz.
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Liburua itzulpena dela esan dugu. latorrizko autorea badakigu zein
den: M. Klaudio Fleury, bere liburua Parisen 1763an atera zuena (eta
badirudi lehenago beste edizio batzuk ere egon zirela). Frantsesez hone1a
du titulua liburuak: Catixhisme historique, contenant en abrege I'Histoire
Sainte et la Doctrine Chretienne.

Baina guri, jakina, Ubilloskoaren euskal liburua da hemen interesa
tzen zaiguna (2).

Eta hasteko, liburu honek badu hitzaurre bat motxa, baina guztiz
salataria. Egile edo itzultzaileak duen kezka salatzen digun hitzaurrea,
alegia. Honela dio:

"Hizcunz bacoitzac ditu, hitzeguiteco, berezco ta bere echeco hitzac:
gure eusquerac beinzat bai. Onez ateronzeco gueienac besterenac ditue.
Ezpere beguira Erderari, ta ecusico dezu gueienac latin-hizcuntzarenac
dituala, ta oez gafieracoac, noc (3) daqui nongoac, ta norenac. Berezco
hitz oec, hitzcribitzean, ta esatean, ezarri behar dira, bacoitzari dagocan
toquian. Eusqueraz darausquizunean, eusquerazco hitzac ez badarabiltza
tzu, zure erausia hitzunea edo barbarismoa dala esango dizue; ta hitz
bacoitza dagocan toquian sartzen ez-padezu, zure hitz-jarioari araututsa
edo Solecismoa deituco dioe. Bost onelaco enzuten degu eusquenizco
sermoietan! Alabafia, zori gaiztoan dacuscun bezala, euscaldun guichic
necatu nai du eusquerazco hitzac billatzen, ta bacoitza bere toquian
ipintzen."

Hasteko, zati honetan bi hitz berri edo asmatuak aurkitzen ditugu,
biac Aita Larramendiren hiztegitik hartuak: hitzunea edo barbarismoa, eta
araututsa edo solezismoa. Baita H letrarekin ere topo egiten dugu.

Gure egilearen ustetan, bada, hizkuntzak berezko dituen hitzak era
bili behar dira, eta gainera, hitz bakoitza bere tokian jartzen jakin behar
da. Euskarazko sermoietan bi lege hauek egunero hausten zirela badaki
gure idazleak, eta bere aldetik makur horiek zuzendu nahiko ditu bere
liburuan.

Eta segituan Laurentius a Villavicentio-ren pasarte bat aipatzen da
latinez. lauD honek dioena mamiz hau da: sermolariak herriko hizkuntza
erabili behar duela, hori bai, baina pixka bat hautatua, garbitua eta

(2) Haatik, aipu hutsa bada ere, esan dezagun Ubillosek baduela beste Iibururik.
Filosofia "ad rnentern Venerabilis Subtilis et Mariani Doctoris Scoti" gure frantziskotar
Probintziako eskoletan irakasteko testu-liburuak, hiru torno, latinez: 1 Philosophia rationalis,
2 Philosophia naturalis, eta 3 Philosophia transnaturalis. Lehenbizikoan bi egile ageri dira:
Elejondo eta Ubillos. Beste bietan Ubillos soilik.

(3) Noc jartzen. du testuan, baina hitzen zuzenbidean norc dator zuzendua.
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txukundua. Eta hori non ikasiko du? "Puritatem sermonis patrii non
haurias, nisi vel ex familiari convictu eorum qui tersissime et nitidissime
illum sonant, vel ex libris commendatissima Dialecto editis".

Esan nahi baita: Nondik ikasiko du eliz-hizlariak hizkuntza hautatu
hori? Bi bide daude: lehena, garbi eta jator mintzo direnekin har-e
manak izanez; eta bigarrena, liburu ongi eginetatik ikasiz.

Hemen dugu, nik uste, idazleak bere buruari jarri dion lege eta
helburua. Hitz garbi, jator eta ondo hautatuak erabili, eta gero, esaldi
barruan, hitz bakoitza, berari dagokion tokian kokatu. Eta zinez, liburuan
zehar ardura hori ezagun da.

Baina nik esango nuke Ubillosek arrangura edo kezka aparta jarri
duela puntu jakin bat irakasten, hots, erlatibozko perpausak zuzen eta
ortodoxoki muntatzen. Horrelakoen pilo galanta ageri da liburuan eta
beti daude zuzen eratuak -n atzizkiaren bidez. Zeinismoaren arrastorik ez
dut aurkitu liburuan. Jakina, gauza bat liburuan ez datorrela diodanean,
mugaketa bat egin beharrean naiz: "nik aztertu dudan liburuaren zatian",
zeren eta liburu osoa ez baitut aztertzerik izan.
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Erlatibozko perpausez, ordea, ez goaz gehiago esatera, zeren eta
beroien egitura gaur arras ezaguna baita.

Bada, ordea, beste zerbait, liburu honi, agian berez bezala eta asmo
jakinik gabe, iturriari ura bezala, dariona, eta guretzat -neretzat behin
tzat- harrigarri eta ustegabeko gertatu dena. Harritzekoa da, alegia, nola
egilea, gipuzkoar izanik, hainbeste gauzatan, gaurko gipuzkeratik urrun
dabilen, eta binbitartean, hori eginez, guztion euskaratik oraingo gipuzke
ra baino hurbilago gelditzen den. Honek, duda gabe, problema bat plan
teatzen duo Baina goazen poliki, etapak erre gabe.

II

Adibidetegia

Gure txostenaren zati honetan, Aita Ubillosen idazkera zer moduz
koa den jakiteko, adibideak eskaintzen ditugu, zenbait punturi buruz
dagozkien adibideak, baina, jakina, aIde guztietako azterketa osoa egin
gabe. Adibidea zein orrialdetan dagoen adierazi nahiz, zenbakia kortxete
tartean jartzen dugu.

1. Larramendigandik hartutako hitzak -hitz asmatuak edo halako
itxura dutenak, alegia-. Hitzaurrean bertan aurkitu ditugu bi: barbarismo
esateko hitzunea [3], eta solezismo esateko araututsa [3]. Bai bata eta bai
bestea ere Diccionario Trilingile delakoan datoz, noski. Idoloak esateko
ce-aguiac [35] darabil, baina beste hitza ere ipintzen duelarik, eta idolatria
esateko, ce-aguigurte [38]. Hauek ere Larramendiren Hiztegian daude,
baina Ubillosek hitzok aipatuagatik, besteak darabiltza parra-parra -idolo
eta idolatria, noski-.

Ecarrai edo ecarraizcoa da beste hitz bat Ubillosek dakarrena eta
Larramendigandik hartua dirudiena, hots: "Legue naturala edo Legue
ecarraizcoa" [14]. Hitz hau Larramendiren Hiztegian badator, eta baita
Larramendik Mendibururi egindako karta famatuan ere -Jesusen Bihotza
ren Devocioa liburuaren aitzinean agertutakoan-. Hitz herritarra ote da,
ala asmatua? Hori da beste korapilo bat, beti askatzen erraz ez dena,
zeren Larramendik denak nahasian jartzen baititu. Hitz hau, ekarrai,
Iparraldeko Lapeyregan ere aurkitzen dugu (Ikus "Lekukoak" 5, 292.
orriald.). Baina hori jakinik ere, ez gara dudatatik ateratzen, ezen Larra
mendik, dirudienez, Iparraldean ere izan du jarraitzailerik.

Gero hor dago desneque [26]. Hitz hau ere Larramendiren Hiztegian
datoL Baina hemen ere hitz horren segidan "atsedetea edo descansua"
dakar Ubillosek.

Guda ere hor da [39]. Hitz honi buruz Azkuek dio arrunta dela -(c)
= camlln jartzen baitu-, baina ez du lekukotasunik bat ere aipatzen.
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Ubillos bederen aipa zezakeen. Eta segituan hara zer gaineratzen duen
Azkuek: "EI vulgo hoy 10 ignora. Variantede gudu". Bitxia benetan;
aurrean esan du "comtin" dela eta jarraian "EI vulgo 10 ignora". Gudu,
bai, hitz zaharra da, noski, baina gudu eta gudak ez dute gauza bera esan
nahi. Hitz hau, guda, ez dut Larramendigan aurkitzen. Larramendirentzat
gerra hitz euskalduna da, eta euskaratik hartu du erdarak. Ez zuen, bada,
zer ibili asmaketan. Nondik hartu du Ubillosek guda? Ez dakit. Baina
hemen ere gure egileak guda edo guerra dakar, herriak ezagutzen duen
hitza aldamenean ezarriz.

Hauek dira hitz asmatuen itxura duten eta Ubillosek gehienetan
Larramendiren Hiztegitik hartu eta nik topatu ditudanak. Agian gehiago
ere izango dira, baina edozein modutan ere ez dira bat ere ugariak, eta
ikusi duzuenez, berak beti jartzen du aldamenean herriarentzat ezaguna
edo arrunta dena.

2. Hatxedun hitzak. Hau da Ubillosen berezitasun bat, aski nabar
mena: Hegoaldekoa izanik, H letra erabiltzen duela, alegia. Baina hone
tan ez da aurrelari: goragokoak aipatu gabe, XVIII. mendean badira hark
baino lehenago letra hori erabili duten hiztegigile eta idazleak, adibidez
Larramendi eta Mendiburu. Esan behar da, gainera, nik ikusi dudanez,
ez duela maizegi erabiltzen eta inoiz agertzen dela hitz berbera orain
H-kin eta gero H gabe. Bokalen arteko H gutitan erabiltzen du: behar [l],
ahaI [31], baina baita al [35] ere.

Gehienak hitz-hasierakoak dira: hitz, baina ez beti, ikus [49], hitzcun
tza [3], hitzcribitu [3], hondratu [37], hordu, horduan [9], hordurano [19],
hume [9], humedi [19]. Erakusleak H-kin erabiltzen ditu, baina ez beti:
Haec eta hoek [46].

Gaur gipuzkeraz beren esan ohi dena, berak heren idazten du [37],
baina batzutan H gabe ere bai. Beraz, ez dator beti bat.

Eta Artu, esate baterako, H gabe dakar [23]; baita erri ere, oben [50],
orregatic [50], ots [17].

Labur: Ubillosek erabiltzen du, beraz, letra hau, baina ez gehiegi eta
erabiltzean baditu zalantzak.

3. Ubillosen hitz-ondaretik. Sail honetan halako erakusketa bat eskai
ni nahi dugu. Zerbait berezi duten hitzen zerrenda, alegia, baina gaia
agortzeko asmorik gabe.

Aguiz [47]
Aintzura [31]
Aisia [43]
A lear, alcartasun [30], ez elcar gaurko gipuzkeran nagusi dena.
Andi, sekula ere ez aundi, gaurko gipuzkoarrek bezala.
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Araguicortu [45]
Areagoac [14]
Atelecac [50]
Bana (perpaus adbersatiboetan beti erabiltzen du bana, eta ez beste

rik; bano, aldiz, beti konparatiboetan; gaur Gipuzkoan egiten den nahas
tea ez du sekula Ubillosek egiten)

Bazcoa [22]; inoiz P-kin ere baL
Becatari [99], becatu [8]; B-kin eta ez P-kin.
Bere gogora [44], ez' gogara.
Bereiztu [42]
Besta [42]. Hau ere B-kin. Inoiz P-kin ere bai, halere.
Bestelazco [37]
Bezala (portada), eta ez bezela, gaur Gipuzkoan esaten dena.
Bider [37]. Gaur Bizkaian soilki erabilia.
Debecatu [9]
Denbora. B-kin hau ere.
Ecusi [3]. Beti; ez ikusi.
Echadi [45]. Tribu edo...
Emanicaco [43]
Eranzuac, ez Erantzunak (passim).
Erauso euriari [13]
Erdiratu (portada)
Eremu [28] (= desierto)
Ezagumentu [40]
Gaizquia [43] (= el mal)
Galde, galdea (passim), ez galdera, gaur Gipuzkoan arrunta dena
Gau oro [25], ez gauero, Gipuzkoan gaur ezagutzen dena
Gogoac eman [14]
Guiz-eralle [14]
Guticiatu [27]
lracequi [28], gaur Gipuzkoan kasi ezezaguna
lracurtza (passim)
Ispiritu [9]. I-kin, noski
Jaiet-buru [31]
Jaincoa (passim). Sekula ere ez Jaungoiko edo Jangoiko
Jaioquizun [12]
Jaquiunde [45]
Laurembata [26]. Herri-etimologia ote?
Lecucotasun [27]
Manu edo mandamentuac [28]
Mi [97], eta ez mingain. "Mi batzuec" agertu ziren Apostoluen gain

Pentekoste egunean
01 leguedunac [29] (= tablas de la ley)
On-behar [41]
Onguia [21] (= el bien)
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Dsotoro [48]
Dts bada (= atencion!)
Parabisu [9). B-kin, Iparraldean bezala
Urte oro [22] (eta ez urtero)
Vicitu [42]
Vicicor [13]

Ohartuko zineten bezala, hemen esan ditugun formetatik asko gaur
Gipuzkoan ez dira erabiltzen; erabiltzen dira, ordea, Iparraldean, Biz
kaian etab. Gauza bera ikusiko da oraindik azaltzeko ditugun beste
zenbait sailetan ere.

4. Adizkiak. Ubillosek darabilzkian adizkiak gipuzkoarrak dira, nos
ki, baina ez datoz beti bat orainagoko aldian zabalduak daudenekin.
Adibidez, berak zuan singularrerako erabiltzen du eta zuen (gaur zuten)
pluralerako, zituan singularrerako eta zituen pluralerako (gaur zituzten);
zizten gaur zizkieten ikus [50], ziozkan (gaur zizkion), etab. Zezaen [21],
gaur zezaten. Citequeana, etab.

Deklinabidea ere gipuzkoarra du funtsean.

5. Haren eta bere-ren erabilera. Gauza jakina da halako bikoiztasun
bat dagoela puntu honi buruz herriko euskaran eta bai literaturan ere;
sortaldeko eta sartaldeko tradizioak ez datozela bat, alegia. Honetan
badirudi Ubillosen liburuan zalantzak nabari direla. Aide batetik bera,
sartaldekoa izanik, batzutan sortaldeko tradiziotik hurbil dabil, eta beste
batzutan alderantziz. Gehienetan, ordea, gaur sortaldeko tradizioa deitzen
dugunera lotuago dela esango nuke.

Ikus ditzagun adibide batzuk: "Sartu ciran noizbait Israeldarrac, Jain
coac aenzat aguinduric ceuzcan Canaango bazterretan... Bafia Israeldarrac
urratu zuen Jaincoari eman cioen itza; ausi zuen beraren legue santua,
eta etzuen eguin aren esanic batere" [32).

"Israeldarrac eren aidetic cer aguindu zioen Jaincoari?

Eren biotz guciarequin maite izango zuela Jaincoa, eta gordeco
cituela aren mandamentuac" [34].

"Eleiz bat eguiteco gogoac ere eman cion; bafia Jaincoac adiraci cion
eguiteco hau aren semearentzat guelditzen zala. Bai-ta-ere adiraci cion
Jaincoac Davidi, aren ondorengoac izango cirala Jaincoaren hume leialen
Erregue ta aguintari" [40).

"Salomonen gaizquiac castigatceco, haren ill-ondoan zatitu, ta bere
citu zan haren Erreinua" [43].

"Nor izandu zan David-en ondorengo Erreguea?

-Haren seme Salomon.
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-Nola vieitu zan bere denboran?

-Bere gogora, berae nai cituan aisia, ta atseguin-eontentuz betea" [44].

"Hura illezquero eer guertatu zan?

Haren erreinua banatua ta zatitua guelditeea" [45].

"Horduan Jaineoae madarieatu zuen suguea ta adiraei zuan emaeu
meagandie etorrico zala aren burua ausieo zuana" [9].

Ikusten duzuen bezala, puntu honetan ere Ekialdeko tradiziotik hur
bil dabil gure Ubillos. Nola esplika daiteke hori? Orduko gipuzkera
-ahozko gipuzkera, alegia- hortik zebilelako ez ote?

6. Perpaus osoa hitz baten osagarri gertatzen denean. Kasu honetan
gure artean -Hegoaldean esan nahi dut-, -n hutsaz egiten da maizenik
lotura. Iparraldeko tradizioan, aldiz, -Iako erabili izan da arruntki. Hala
ageri da Axular baitan (lkus "Serie Eleizalde", 4, 66).

Ubilloskoak ere -Iako darabil. Horra behintzat zenbait adibide:

"Jaineoa hondratzen zuelaeo aitzaquian, gaitz itsusi asco eraguiteaga
tic" [36].

"Orra Jaineoaren ta Israeldarren arteeo itzae: ta itz oee utseguin
gabe gorde behareo ciralaeo sinu edo senaletzat artu zuan Moisesee isipu
bat, ta Jaineoari aldarearen ganean esqueintzen cizaizean arien ta idien
odolarequin busti cituan Israeldarrae..." [31].

-n ere erabiltzen du lotkailu, ordea, zeregin horretarako:

"Lengoaren ondoren Igiton sartu zan beste Erregue batee indartsue
gui eguin, ta eseu gueiegui artu eezaen bildurrez, neearazi eituan" [21].

7. Galdezco perpausak. Horietan gaur ezin utzizkoa bihurtu da gipuz
keraz al erabiltzea. Bizkaierak, berriz, ez du horrelako usadiorik ezagu
tzen, eta ez beste euskalkiek ere, nik uste. Oroit naiz Mitxelena zenari
behin entzun nionaz. Ubillos gipuzkoarra izanik eta haren liburua galde
rez josia egonik, ez du behin ere hartako perpausetan al hori erabiltzen.
Eta hortik uste dut zuela berak gipuzkeraz ere usadio hau oso berria
delako susmoa. Usadio berri honen eraginez beste gauza bat gertatu da
Gipuzkoan, hots, partikula hau ahala edo ahalmena adierazteko, guti edo
batere ez erabiltzea; galdezko zereginak, alegia, lurra jan dio jatorrizko
zereginari.

Ikus ditzagun adibide batzuk:

"Orrela Israeldarrae baieie, etzan horduan Jaineo eguiazeoa ezagu
tzen zuanie?" [37].

"Eta etzuan izandu ori bano gauza obeagorie?" [44].
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"Eta ba-zan bestetan Jaincoari non agur eguin?" [44].

"Eta jaquintsu iraun zuan Salomonec azquenerano?" [45].

"Mesiasgatic ecer esan zuen Profeta aec?" [49].

Guar perpaus guzti hauetan al jarriko lukete gipuzkoarrek; Ubillo-
sek, ikusi duzuenez, ez du behin ere jartzen.

Ahalmena adierazteko, berriz, bai, erabiltzen du al edo ahal:

..."aguertu zuan bere ahal ta indarra" [31].

..."ecin contatu al adina Jainco" [35] ("Une infinite de Dieux" esaten
du frantsesezco liburuak).

"Nic eguingo zaitut ecin contatu al adina genderen Guraso" [17].

8. "Eritzi" aditz trinkoaren errejimen jatorra. Gogoan dut Euskal
tzaindiak aditz trinkoen batasuna egin zuenean, eritzi aditzari buruz Mitxe
lenak hartu zuen jarrera: bizkaiera zela, zioen, aditz honen errejimen
jatorra beti iraunkor gorde duena, beste euskalkiek zalantza eta duda
mudak izandituztelarik. Gehiago oraindik. Mitxelenak esan zuen berak
ez zuela aditzon batasun-agiria sinatuko, baldin aditz honetan bizkaierak
gorde duen errejimena errejimen zuzen bakartzat onartzen ez bazen. Eta,
bai, hala egin zuen Euskaltzaindiak.

Nerau ere ohartu nintzen, Axular-en Hiztegia egin nuenean, nola
urdazubiarrak batzutan bai eta beste batzutan ez duen gordetzen erreji
men jator hori.

Ubillosek, bada, bizkaitarrek bezala, zuzen erabiltzen du eritziren
errejimena. Hona adibide batzuk:

"Lenengo gizonari ceritzan Adan... Eva ceritzan lenvicico emacu
meari" [6].

"Gueren burutic degun argui ta ezagumentu oni deritza Legue natu
rala, edo Legue ecarraizcoa" [14].

"Igitocoen Jaincoari ceritzan Isis" [36].

9. "Alkar"ek galdegiten duen aditz laguntzaileaz. Gaur egun, erdara
ren eraginez, noski, askotan ikusten dugu aditz laguntzaile iragangaitza
alkar-ekin erabilia. Badakit Gramatikak beti txartzat jo duela erabilpen
hori, baina oso zabaldurik dagoela ez da dudarik. Izenordain hau Ubillo
sek beti zuzen darabil, zor zaion laguntzaile-motaz esan nahi dut. Aski
izango da adibide bat edo beste aipatzea:

..."eman cioen guciac araguizko becatuari alcar ecin ecusi zuela" [14].

"Etzuen cer ibilli galdez jaquiteco gauza gaiztoac cirala lapurreta ta
ganeraco alcarri eguiten cizten dollorqueriac ta bidegabeac" [14].
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..."jaquin eezaen biae, alcarri ongui nai behareo cioela, ta alearrequin
viae behareo zuela" [6].

10. Galdegaiaren auziaz. Perpaus-barnean, osagaiak ordenatzeari buruz
jakina da zer-nolako arrakasta izan duen gure mendean, Hegoaldean
bederen, Altube jaunaren teoriak (4).

Honako hiru lege hauetan biltzen da teoria hori, nahiz eta gehiene
tan aurrenengoari bakarrik ematen zaion kasu:

1) Galdegaia edo "elemento inquirido" delakoa izen, izenorde edo
adberbio bat denean, aditzaren aurrean jarri behar da, eta bion artean
ezin tarteka daiteke deus.

2) Galdegaia aditza bera denean eta aditz hau laguntzailedun baldin
bada, aditz horrek egin hartu behar duo

3) Galdegaia baieztapena bera baldin bada eta aditza laguntzaile
dun, orduan ez dago lege jakinik eta osagaiak libreki ordena daitezke.

Gero, jakina, pratikan ez dakizu, beti behintzat, zein den galdegaia
eta hiru lege horietarik zeinek duen, kasu iakin batean, aginpidea. Edo
zein modutan ere badirudi aurrenengo tokian aipatu dugun legea nagusi
tu dela gure artean. eta beronen arabera egiten dela maizenik perpaus
barneko osagaien ordenamendu arrunta.

Ubillos Altuberen aroa baino askoz lehenagokoa da, noski. Baztertu
behar ote dugu, beraz, ezer ez baleki bezala, Altube baino lehenago jaio
zela eta? Ez dut uste.

Hertsikeriarik gabe, eta zabaltasun handiz gauzak hartuz beti da on
idazle zaharren jokaera aztertzea eta ezagutzea gauzak pixka bat erlatibi
zatu eta bere lekuratzeko.

Ez dugu pentsatu behar, nik uste, perpausek ez dutela onartzen
ordenatze-modu bakar eta zurrun bat baizik; beti edo ia beti izango du
idazleak eskumenean aukera bat baino gehiago, eta hori, baita Altuberen
erregelak hautsi gabe ere.

Hasteko, hor dugu Altuberen hirugarren lege edo erregela hori.
Horren arabera, askatasun handiz ordena daitezke perpaus baten osa
gaiak. Badirudi askotan Altuberen hiru erregeletatik bat soilki, lehena,
hartzen dela kontutan.

Honako hau, bai, esan behar dut: Altube jaunaren bigarren erregela
-laguntzailedun aditza galdegai denean egin sartu behar dela-, hori
betetzen duen adibiderik Ubillosengan ez dudala aurkitu.

(4) Altube (Seber), "Erderismos", Euskera X (1929), 5-70.
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Hona hemen adibide bat, itxuraz eta lege horren arabera, egin
eraman beharko 1ukeena:

..."bafia oec ere ezcontzaz gaiztoaquin nastu, ta gaiztotu ciran" [13].

Badirudi gaiztotu eguin ciran beharko 1ukee1a, baina ez dago horre1akorik.

Berriro esan, egin de1ako horren arrastorik ez dut aurkitu gure auto-
re honetan.

A1tuberen 1ehenengo 1egea, hots, ga1degaia aditzaren aurrean jartze
ko agintzen duena, hau da gure mendean aginpidea hartu duena. Lege
hau betetzen ote du Ubillosek? Batzutan bai eta beste batzutan ez,
beharko esan. Gehienetan, ordea, ezetz gaineratuko nuke.

Jarraian adibide-mordoska a1datuko dut, gerok geure begiz ikus dezagun:

"Erregue guciac izandu ciran gaiztoac" [46].

"Deitzen dira Profetac" [46].

"Erri nausia zan Jerusalen" [39].

"Batzuec ciran guizonac" [36].

"Idolo batzuec ciran Jainco-guizonac" [37].

"Guizona eguiteco lenago moldatu zuan lurrez gorputz bat" [5].

"Guizona da Jaincoaren imagifia" [5].

"Guizonari ceritzan Adan" [6].

"Aingueru guciac, Jaincoac eguin cituanean, onac ciran" [8].

"Aingueru gaizto oec dira Deabruaren Aingueruac edo Demonioac" [8].

"Ispiritu gaitzquin oetatic batec suguearen aotic Evari itz eguin ta
janeraci cion sagar debecatua" [9].

"Horduan Jaincoac madaricatu zuan suguea" [9].

"Cain ta Abel ciran Adan ta Evaren lenengo semeac. Abel ona zan,
bafia Cain gaiztoa, ta bere anaia ona izatea ecin eraman zuana, ta
orregatic quendu cion vicia" [12].

"Batzuec Jaincotzat artu zuen Eguzquia, besteac Illarguia" [14].

"Gordeco dezu laurembata, edo zazpigarren eguneco atsedetea, des
nequea edo descansua" [26].

"Ifior ileo ez dezu" [26].

"Denbor-artaco presentac ciran bildots, checor, ari, idi, lepoac quen
du ta Aldarearen gafiean erreac" [32].
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"Lenengo Erreguea izandu zan Saul" [38].

"David-en ondorengo Erreguea izandu zan haren seme Salomon" [42].

"Onela sortu zan cisma bat" [43].

Ez goaz adibide gehiago aipatzera. Batzutan betetzen du Ubillosek
galdegaia aditz aurrean ezartzeko lege hori, baina gehienetan predikua
edo atributua aditzaren ondoren kokatzen duela esango nuke.

* * *

11. Alabaiia eta bada. Badira juntagailu batzuk Ubillosek beti per
pausaren toki jakin batean kokatzen dituenak. Adibidez, alabaiia eta
bada.

Alabaiia. Juntagailu honek esanahi kausaia du gure autorean eta beti
perpausaren bigarren edo hirugarren tokian kokatua agertzen da.

Hona hemen adibide batzuk:
"Etzuen alabafia gaitzquiric, ez eta gaitzeraco grifiaric ta gogoric" [6].

..."galdu zuen alabafia gracia, eta graci onec eman cien Ceruraco
escua ta derecha" [9].

..."gucioc alabafia gatoz Adanen ta Noeren odoletic" [16].

Beste juntagailua da bada. Bi esanahi ditu gure autore honetan: bata
kontsekutiboa eta bestea kausala, eta kokatze-Iekutik bereizten dira bata
bestetik.

Kontsekutiboa denean, perpausaren bigarren edo hirugarren tokian
jartzen da.

Adibidez:

"Oni bada Jaincoac adiraci cion..." [13].

"Ceri bada, Israeldarrac ez, besteac agur eguiten cioen?" [37].

"Nola bada aztu ciran?" [38].

"Aguindu cien bada berriro" [30].

"Cer eguin zan bada artzaz?" [48].

Bada kausala, aldiz, beti jartzen du Ubillosek perpausaren hasieran.
Hona etsenplu bat edo beste:

..."eta alcartasun hau zan Jaincoac Abran-equin eguin zuan alcarta
sun bera; bada israeldarren aIde berritu cituan Jaincoac, hoen gurasoai
eguindaco esquefii, aguinde ta itzac" [30].
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Salomoni buruz galdetzen du:

"Eta etzuan izandu ori bafio gauza obeagoric?" [44].

Eta erantzuna:

"Bai suertez ere, bada izandu zu'an jaquiundea" [44].

"Bai-ta ori ere; bada esan zuen, federic etzuen gendeac, Idolo edo
guezurrezco Jaincoac utci ta joango cirala, Jainco eguiazcoari agur eguitera".

12. Nagusia eta menpekoak. Perpaus konposatuetan Altuberen ahol
kua dela uste dut menpekoak aurretik eta nagusia azkenean jartzea (5).
Ubillosek oker ez banaiz, kontrako joera duela esango nuke.

Hona hemen adibide batzuk:

"Itoac utzi cituan egui, aldapa, mendi ta mundu guciarequin batean,
odei-itsasoetatic biraltzen zuala, orretaraco behar zan ura edo ugoldea" [15].

..."ta aguindu ere zuan il citecela aen artean jaiotzen ciran seme
guciac" [21].

"Barcatu cien eguin cioen gaizquia, ta eracarri cituan Igitora eren
familia edo echetiar guciaquin batean" [23].

"Esan cien Iraeldarrai artuco cituala bere Erritartzat, eguingo cituala
Canaango lurren jabe, ta beteco cituala ondasunez" [33].

"Esan zuen hura ere erorico zala, bafia guero berriz eguingo zala" [49].

Eta abar.

III

Ondorioak

Aitortu behar dut harridura-suerte batek hartu ninduela Ubillosen
liburu eder hau pixka bat hurbildik ezagutzen eta aztertzen hasi nintze
nean. Hainbeste gauza ustegabeko aurkitzen nituen!

Ibon Sarasolak Orotariko Euskal Hiztegia-ren bigarren liburukia aur
keztean esan zuena gogora zitzaidan: Ez dugula gure literaturaren tradi
zioa ezagutzen. Egia galanta.

Mitxelenaren esan batez ere oroitu nintzen. Batzuek esaten dute
-zioen Mitxelenak- euskalkiak berekasa utzirik ere, pixkaka eta berez

(5) Ikus Erderismos, cap. VI, in Euskera X (1929), 161 ss.
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batasunera buruz doazela. Berak ezetz uste zuen. Geroago eta gehiago
elkarrengandik aldenduz eta hastanduz doazela, alegia.

Badirudi garbi ikusten dela hori Ubillosek darabilen gipuzkera eta
gaurko gipuzkera elkarren artean alderatuz.

Drain dela berrehun urte hil zen idazle gipuzkoar baten liburua ari
gara aztertzen. Hartu haren liburua eta orain ezagutzen dugun giputz
euskalkia, eta biotatik zein dago guztion euskaratik hurbilago? Erantzuna
ez da zaila: Ubillosena, noski.

Adibideak aipatu dira jadanik, baina zilegi izan bedi berriz ere batzuk
errepikatzea: Jainko esango dizu eta ez Jaungoiko edo Jangoiko, bezala
eta ez bezela, mi eta ez mingain, bekatu eta ez pekatu, (h)andi eta ez
(h)aundi, baina eta baino ez ditu nahasten, galdezko perpausetan ez dizu
al jarriko, etab.

Gauza batzuetan, bai, bat dator Ubillos gaurko gipuzkerakin. Baina
bat ez datorrenetan nik esango nuke hurbilago dela bera guztion euskara
tik gaurko gipuzkera baino.

Zer esplikazio du fenomeno honek? Pentsa daiteke Iparraldeko lite
raturaren ukituagatik izango dela, baina nik ez dakit, nik duda egiten dut.
Honekin ez dut esan nahi, jakina, Iparraldeko euskal libururik ez zuela
ezagutzen. Baina hau da kontua. Ubillos ez dator beti bat Iparraldeko
formekin. Batzutan Bizkaikoekin dator bat (esate baterako alkar, eta ez
elkar erabiliz). Eta harrigarriago dena, Iparraldeko euskararen berezitasun
nabarmen batzuen arrastorik ez da Ubillosengan nabari. Adibidez, ez
ditu erabiltzen ez bait- aurrizkia, eta ez -larik atzizkia ere, etab. Euseara
ere ez du esaten, eusquera baizik.

Egia da, bai, Ubillosek bere liburua argitara eman baino 10 urte
lehenago atera zuela Larreguy-k Testamen raharreeo eta Berrieo Historioa
eta berez bezala sortzen da susmoa: agian honen eragina jasan izango
zuela gipuzkoarrak, baina hori frogatu beharko litzateke bion azterketa
eginez.

Gipuzkoarrak Larreguygandik gauza bat hartu duela frogatzeko ez da
aski hitz edo forma bat biotan aurkitzen dela ikustea, zeren eta beste
hipotesia ere posible baita, hots, Ubillosek darabilzkien formak garai
hartako gipuzkeran arruntak izatea, gero galdu badira ere.

Nere inpresioa da Ubillos gipuzkoar jatorra dela eta bere garaian
Gipuzkoaren bihotzean egiten zen euskara-modua hartu zuela oinarri.
Baina hau hobekiago eta berariaz aztertu beharko litzatekeen puntua da.
Nik ez dut azterketa hori egiteko, ez eta Ubillosen obra osoa aztertzeko
ere betarik izan, baina zinez aztertzea merezi duen autorea da Ubillos.

Gauza batean, bai, ikusten zaio Ubillos-i dotrina berri bat jakinaren
gainean eta berariaz irakatsi nahi duela, hots, erlatibozko perpausak zuzen
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eta ortodoxoki antolatzen. Honelako perpausen kopuru handia dago libu
ruan. Zeinismoarentzat ez du zirrikiturik bat ere utzi. Larreguyrengan,
berriz, zeinismoa usu ageri dela uste dut (6).

Larramendiren hitz asmatu batzuk, bai, badatoz gure autorean, baina
urri eta bakanak dira eta beti dute aldamenean herriko hitza.

Beste gauza batzuetan oraingo gipuzkerakin bat dator, noski, gure
egilea: anima esango dizu eta ez arima, a organikoa gordetzen ez da beti
segurua, maiz erabiliko dizu soziatiboa instrumentalaren ordez, etab.

Guzti hau hala baldin bada, galde hau (galde esaten du Ubillosek, ez
galdera), galde hau dator berez hitzetik hortzera: Zer bide edo eboluzio
ekarri du ordutik honera Gipuzkoako euskalkiak?

Eta honekin bukatzen dut.

Hemendik ateratzekoa den ondorioa zera da: zein premiazko diren
gure literatur tradizioaren azterketak.

(6) Eta erlatibo-kontuan ageri duen ortodoxia zurrun hori dela medio, maiz argitasun
eskasia edo galera zerbait nabari da Ubillosen zenbait pasartetan. Perpaus kausalak, berriz,
nola eratzen dituen Ubillosek, ikus Serie Eleizalde, 8, 118-120.
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Billabona, 1989-V-27

Patxi A/tuna

Euskalliburu zaharretan aztarrika ohi dabiltzan ikerlariak hondartza
ko harea edo zeruko izarrak adina direla ezin esan dezakegun arren, ezin
ere uka badirela gure artean bakar batzu eta are badirela egunean baino
egunean gehiago, nahiz ez diren -eta ez izan behar ere- liburu berriak,
gaurkoak eta oraingoak eskuztatu eta miatu nahiago dutenak adina. Lite
ratura baten bizirik irauteari eta hizkuntza bizi baten suspertzeari bietari
ko langileak eta ikerlariak izatea dagokio eta ez dugu inola ere pentsatu
behar elkarren etsai direla eta elkarren kaltezko lanean dihardutela. Aitzi
tik, xede eta helburu beraren aide ari dira batzu eta besteak: euskarari,
lehengoari eta oraingoari, lehen eta orain hizkuntza berbera denari irau
neraztearen aide. Eginbehar berean ari dira filologoa eta hizkuntzalaria
ere, nor bere sailean. Filologoak maiteago duke liburu zaharra, hartango
testu jatorrari, idazlearen lumatik atera zenari, gero inprimategian erantsi
zitzaizkion hutsegiteak atzemateko, lehenagoko idazleen eragina eta kutsua
aztertzeko eta egileak han darabilen hizkeraren bereizgarri nagusiak eta
bereizitasunak lore sorta gisa biltzeko. Hizkuntzalariaren egitekoa beste
rik da, nahiz gaurkoen, bai eta gure artekoen, iritziak eta jokabideak
bereiz samar dabiltzan, nonnahi bezala eta bidezko denez. Badira hiz
kuntza zaharrari lehentasuna emanik haren antzineko egoera, Iehen
lehengo "estatusa" idoro nahi dutenak, eta badira beste batzu hizkera
bizia, aldian aldikoa, egunorokoa bere ikerlanetarako hobesten dutenak.
Guztientzat du lekua eta guztien besoen beharra du hizkuntza baten
lan-sailak, soro batean bezalaxe han ere gisa askotako arloak burutu
behar direnez gero: zokorrak hautsi, hazia erein, belar txarrak atera eta
buruenik uzta bildu.

Liburu zahar bizkarrean berrehun urte dituena dakarkizue gaur Eus
kaltzaindiak berriturik. Zuena dena itzuli baizik ez dizue egiten, herri
honetako seme ospetsu Juan Antonio Ubillosek, euskara maite eta eus
karari ahaleginean lagundu behar zitzaiola uste zuenak paratu baitzuen
bere bizitzako azken urteetan. Zuena da, bai, baina euskaldun guztiona
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ere bai, argitaratu zuen unetik. euskal gordailuaren pitxi bat izaten hasi
baitzen. Hari eskerrak gaur jakin dezakegu nolakoa zen garai hartan
Amasa-Billabonako euskara edota, baldin edozein idazlek bezala herrikoa
zerbait edertu bazuen, zein ziren gutxi gorabehera hizkera haren berezi
tasun nagusiak, Gipuzkoa bereko beste zenbait herritako beste idazleen
-lehenagokoen eta geroagokoen- hizkeratik hura bereizten zutenak. Ez
baitzen Juan Antonio Ubillos ordu onean gipuzkeraz idatzi zuen lehena
eta ez azkena izan. Azkena izan ez zela bistan dago, hemeretzigarren
mendean berean -ezagunagoak ditugun hogeigarrengoak aipatzen ibili
gabe- izan baitzituen ondorengo bikain eta distiratsuak, hala nola Astea
suko Agirre, Gerriko, Lardiza~l, Otaegi, Iturriaga, Iztueta, Arana Jose
Ignazio eta abar. Lehena ere ez, nahiz asko izan ez ziren zoritxarrez
gipuzkeraz idazten aurrea hartu ziotenak. Aipatzekoak dira hauen artean
lau bederen: Otxoa de Arin, Irazusta, Kardaberaz eta guztien gaindik -ez
haatik euskaraz gehiena idatzi zuelako, ez eta hurrik eman ere- Andoain
go seme Manuel Larramendi, zeinen jaiotzaren hirugarren mendeurrena
datorren urtean ospatuko baitugu. Honek onerako edo txarrerako -aide
txarrei gehiago begiratzen dienik bada- mugarri sendo eta seinalagarria
ezarri zuen bere lehenaren eta geroaren artean. Hizkerari dihoakionez ez
dago, nik dakidala, ongi ikertua zertan den diferent andoaindarraren
hizkera bera baino lehenagoko gipuzkeratik, ez eta zenbatetaraino marka
tu zuen hark bere ondoko idazle gipuzkoarren hizkera, zenbait hitz
berriren erabileraz landa, ez eta horrenbestez zertan den desberdin Larra
mendi baino lehenagoko eta geroagoko gipuzkera. Egunen batean nor
baitek burutu beharko duen eta burutzea merezi lukeen lana da hori,
ene ustez. Esan ohi den bezain bortitza izan al zen -bere hiztegiko
hiruzpalau dozena hitzez landa, berriro diot, eta hizkerari soilik gagozkio
la- Larramendiren eragina geroko idazle gipuzkoarrengan? Nor bere
bidetik ibiltzen ikusten ditut nik gehienbat eta elkarrengandik urrun
samar, inoren arrasto sakonik haien hizkeran begiztatu ahal izateko,
edota Larramendik bere jokabideaz euskal literaturan leizerik eta tulun
biorik ireki zuela sinistu ahal izateko. Ados nago diotenekin Larramendi
gabe ez zela segurki izango orduan eta gero izan zen zenbait idazle; ez
ordea hain ados Larramendi gabe idazle haiek erabili zuten ez bezalako
hizkera erabiliko zuketela diotenekin. Hauengan nik bere herriko eta
lurraldeko hizkeraren zantzuak eta arrastoak gehiago ikusi uste ditut
inork irakatsitako euskararenak baino.

Hau bezalako mintzaldi laburrean egin daitekeen baino ikerlan luzea
goa eta sakonagoa zor zaio, ordea, auzi horri eta ni hori aide batera
utzirik Ubillosen liburuaz mintzatzera nator berriro, hori baita nere gaur
ko eginbidea. Esan daitekeen gehiena esana dute, haatik, nere aurretik
hitza hartu duten bi hizlariek eta ni bi punturi lotuko natzaie laburkiro.
Bat, zergatik prestatu dudan edizio kritikoa eta ez soilik eman, duela
berrehun urte atera zen bezalaxe, hutsik eta biluzik, gorririk eta larrutsik,
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Ubillosek berak ezarri zizkionez bestelako hitzaurre eta okerren zerrenda
gabe.Bi, zer berri irakatsi didan edizio kritikoa prestatzeak.

Zergatik beraz edizio kritikoa? Hara garbi esan. Aspaldixko joana da
ene ustez, eta zorionean joana noski, euskal liburu zaharrak ikerlarien
multzo urriari bakarrik axola zitzaizkiola eta, haientzat bakarrik berrargi
taratu behar zirela pentsatzen zen garaia. Gaur eta hemen euskal libu
ruen, bai eta zaharren, irakurlegoa ugaldu eta mukurutu egin da eta
Euskaltzaindiaren argitalpenek irakurle arrunt eta xotilentzat ere baliaga
rri eta probetxugarri izan behar dute, ene ustez. Horrela jokatu du
Ubillosen liburuaren edizio berri hau prestatzean Euskaltzaindiak ez ezik
Amasa-Billabonako udalak, mila aleren kostua bere gain hartu duenean.
Ala mila hizkuntz ikerlari ditugu Euskalerrian? Bai hobe, bagenitu! Ez,
jaun andreak, ez; ikerlariak bakarrik ez dira iadanik euskal liburuen
hartzaileak, beste asko ere badira, eta horiek ez izaki ikerlariak bezain
jakintsu eskuarki, inoren esku luzatzea eta laguntza eskertzen ohi dute,
liburu zaharreko euskara neke eta ardaila gutxiagoz aditzeko. Laburki
esan, testu zur-murria baino zerbait gehixeago nahi eta behar dute,
oharrez eta argitasunez jantzia alegia.

Ikerlariek bere egarria berdintzeko eta bere ikerlanetarako hortxe
dituzte, gainera, hau baino lehenagoko beste lau edizio, horietan azkena
duela hamar urte faksimile gisa Hordagok aterea, edozein liburutegitan
aurki daitekeena eta are gutariko askok etxean duguna. Are gehiago,
lehen edizioko aleak ere ez dira oraintsu arte uste genuen bezain urri,
Hordago berea egiteko baliatu zen hartaz gainera "Azkue Bibliotekan"
ere bai baita beste ale bat, geure edizio hau prestatzeko erabili duguna,
eta hona azkenik egun hauetanxe zabaldu den beste albiste ona: "Azkue
Biblioteka" berak lehen edizioko beste ale bat bereganatu du arestian,
erosi berria duen liburutegi pribatu batean aurkitzen zena. Beraz ezin
esan gure arteko ikerlariak hain peitu eta onbehar direnik.

Baina edizio kritikoekiko zenbait lagunek dituzten kezka eta susmo
txarrak erabat uxatzeko, diodan oraindik guk prestatu dugun honek bes
tek bezain ongi edo hobeki balio duela ikerlanetarako, ez baitiogu jato
rrizko testuari deus ere kendu, ez erantsi, ez aldatu: ez hitzik, ez silaba
rik, ez letrarik. Lehen zegoen zegoenean dator jatorrizko testua hemen,
hau ere fotolito bidez egin baita. Garbiketa txiki bat da guk egin diogun
guztia. Egun ez ditugu lehen bezain maite komak, puntuak eta puntu
komak eta orain ipini ohi ez diren lekuetatik lekoratu eta ezabatu egin
ditugu, irakurleari irakurbidea oztopoz eta zoztorrez eta trabalekuz iraurri
baino egiten ez ziotelako, Deustuko eta Donostiako neure ikasleekin egin
probak irakatsi didanez. Hori egitean, gainera, aita Akesolok beste euskal
liburu zahar baten argitalpen berria prestatu zutenei eman zien aholkua
bete baizik ez dugu egin. Hona zer esan zien: " ...liburuari ez deutso bat
bere mesederik egin koma guztiak lengo-Iengoan isteak: [...] dagozan
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moduan idazteaz, oraingo irakurleak eztau ezer irabazten. Ezer zuzen
tzen astekotan, uts orreik zuzendu bear ziran" (1). Beraz ez dugu uste
horrenbestez mesede baino egin diogunik irakurle arruntari eta are iker
lariari, non eta honek ikergaia ez duen lehengo idazleek puntu-komak
non ezartzen zituzten eta non ez.

Puntu honi amaiera emateko Mitxelenaren hitzak, gure artean gero
eta lagun gehiagok geure egiten ditugunak, aldatuko ditut hemen. Hark
idatzi zuen behin "fac-simileak, nahiz berez eta bere arloan probetxuga
rriak izan, ez direla sekula izan ez izango edizio kritiko onaren ordain
zuzen" (2); eta nik neure aldetik erantsiko nioke: batez ere edizio kriti
koak jatorrizko testua zipitzik ere aldatu gabe ematen badu, oharrak,
argibideak, zuzenketak eta gainerako eraskinak aurrean zein atzean, goian
zein behean, edo gogoak ematen dion beste lekuren batean prestatzaileak
ezartzen dituela. Eta hala egin dugu.

Natorren honenbestez beste puntura: zer erakatsi digun edizio kriti
ko honen prestatzeak. Entzun duzue 1785ean eman zuela Ubillosek
argitara bere liburua. Ez duzue halere pentsatu behar edizio hartako ale
guztiak -zenbat izango ziren, berrehun, hirurehun?- batera inprimatu
zituztela Tolosan eta guztiak batera egun berean salgai jarri. Ez eta
hurrik eman ere. Orduko inprima makinak gaurkoak baino motelagoak
ziren ibiltzen. Ez zjtuzten ere, orain edozein egunkari goizoro salgai
jartzeko behar denez, ordu gutxitan ehun milaka orrialde inprimatzen.
Bai zera! Hilabete mordoxka luzatzen zen liburu baten hirurehun aleren
inprimatze lana, gaur berrogei ale ateratzen bazituzten, beste hilabete
bateko lana zelako hurrengo berrogeiak inprimatzea. Bestela esan, labeal
dika ateratzen ziren, eta hartara egileak lehen labealdiko alea eskuratu
bezain laster, astiro ikuskatu eta atzeman zitzakeen inprimategikoei lehen
labealdiko aleetan itzuri zitzaizkien hutsegiteak eta okerrak, baieta hurren
go labealdietan zuzenerazi.

Orain bada, Hordagok faksimilatu zuen alea eta guk edizio honetara
ko erabili dugun Azkue Bibliotekakoa biak dira noski lehen ediziokoak,
ez ordea biak labealdi berekoak. Biek dakarte azkenean Ubillosek begiz
jo zituen hamabost hutsegiteen zerrenda; horietatik batzu, halere, Horda
gokoan iadanik zuzendurik daude eta gurean ez. Beraz labealdi zaharra
goko alea da gurea bestea baino eta horrexegatik hobetsi dugu. Hala
illarartera ez illaraztera behar duela dio zerrendak, eta hain juxtu Horda
gokoak zuzendua dakar, illaraztera, gureak ez bezala (ik. 87. or.). Orobat
Atitari ez, Aitari behar duela dio eta halaxe dago Hordagokoan, gurean
berriz Atitari (ik. 93. or.).

(1) AKESOLO. LINO. "Idazte baten zoritxarrak" KARMEL. 1977.

(2) MlTXELENA. KoLOa. MEIG IV. 113. or (1988).
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Larramendiren hiztegia Ubillosek ezagutzen zuela gauza jakina zen
lehendik ere liburua eskuartean marruskatua zuen edozeinentzat, hare
nak baizik ezin izan baitzitezkeen ce-agui, araututs, doaindu, ecarraizco,
elizgue, hitzune, larririquitu eta abar bezalako hitzak. Gauza jakina zen
ere, Mitxelenak hala irakatsia zigunetik, Axular ezaguna eta erabilia zuela
(3). Ez zigun inork esan, ordea, Lavieuxvilleren eta Ziburuko Etxeberri
ren liburuak ere ezagunak zituenik, eta hori orain idoro dut, 170. orrial
dean lainkoaren legeko hamar aginduak bere gisa, prosaz eta gipuzkeraz,
eman ondoren, "versutan, Franciaco guisan" lehendabizi eta gero "baita
bestela ere" kopiatzen dituenak Lavieuxvilleren Guiristinoen doctrina labu
rra deritzanekoak eta Ziburuko Etxeberriren Manual devotionezkoa-koak
zirela ohartu nintzenean. Honek lehendik ere genekien zerbaitean sen
dortzen gaitu: Iparraldeko liburu zahiuretatik edoskitzen zutela, eta ikas
ten eta aberasten bere hizkera, gure Hegoaldeko idazleek. Horrexegatik
hartu izan zaio gaur baino lehen Ubillosi, aita Villasantek ere esan digun
bezala, Iparraldeko euskalkien usain ez txikia.

CHRISTAl]
noC'rlUN'

:BER:U~ECARLEA

(3) MITXELENA, KOLDO, MEIG IV, 70 or. (1988).
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Ez naiz hemen abiatuko UbiIIosen hizkeraren bereizgarri xehe batzu
ren berri ematen; liburuari ezarri diodan hitzaurrean egina dut Ian hori
eta aita ViIIasantek ere bere txostenean adierazi digu. Hona laburki
aipatuak bizpahiru puntu: UbiIIosek ez darabiltza inoiz ere Bizkaiko
aditzaren eragina diren eta Gipuzkoako beste zenbait idazlegan agertzen
diren -gi- erroko adizkiak, nor-nori-nork paradigmakoak: (esan) egidazu,
dagion, leikegu... ; ez eta al galderazko partikula ere; ez eta zein edo nor
erlatibo gisa ere; ez eta -(e)na konpletiboa ere, bai ordea -(e)nik ezez
koetan; ez eta joan egin da eta antzekoetan darabilgun egin hori ere; ez
eta bait- ere -behin bakarrik dio "nola baitira", 47. or-.

Zertan luza? UbiIIosen hizkera ezagutzeko biderik onena liburua
bera irakurtzea duzue eta horretarako idatzi zuen Ubillosek. Dei hori eta
gomita hori egiten dizuet nik ere. Darabilen gaiagatik ez bada, ez baitut
uste liluratuko zaituztenik, irakur ezazue bederen gipuzkera zaharraren
lekukorik hoberenetakoa delako eta urte gutxi geroago, hurrengo men
dean, gipuzkera lora-erazi zuten idazle garaien aitzindari izan zelako.
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WENTWORTH WEBSTER-EN BASQUE LEGENDS

Donostia, 1989-IV-28

Jose Antonio Arana Martija

Erromantismoak ekarri zizkigun aurkikuntzetatik bat herri kultura
edo herri jakintza aintzakotzat hartzea izan zen. Dakigunez folklore hitza
garai erromantikoan sortua izan zen, Londoneko The Athenaeum aldizka
rian Anbrosio Merton ezizenarekin William J. Thoms-ek 1846.eko Abuz
tuaren 22an proposatu zuenean. Hitz ingeles hau, folk -jende, herri,
gizateria- eta lore -ikasbide, dotrina, irakaspena- konposagailuekin osa
tua, volkslehre, edo hobe volkskunde hitzekin alemanera itzulia izan zen,
herriaren jakituria bereziki esangura eman ziolarik. Italiarrek grekora
jotzea nahaiago izan zuten hitza itzultzerakoan eta zientza berri honi
izena emateko Demotica edo Demiologia asmatu zuten orduan, gaztela
niazko eremuan ere gure Migel Unamunok bultzatu nahi izan zuena
1896an Sevillan "Sobre el cultivo de la Demotica" eman zuen hitzaldian.

Ordurako, ordea, errotua zen Euskal Herrian aipatu hitz ingeles hori,
Wentworth Websterek egindako estudioen ondoren -euskal folklorearen
aita bait da ordutik hona Webster jauna- eta Julien Vinson frantsesak
1883an Le Folklore du Pays Basque liburua argitara eman zuenetik. Hurren
go urtean, hain zuzen 1884an, El Folklore Vasco-Navarro izeneko Elkartea
sortu zen eta hitzak esannahi, edukin eta erabilera lortu zuen nolabaiteko
onarpen ofiziala izan arte, 1920an Gasteizko Seminarioan Jose Migel
Barandiaran gure euskaltzainak Eusko Folklore mintegia eta elkartea
sortu zigunean.

Hitz berri arrotz hauen aurka, folklore edo herri jakituria kontzeptua
adierazteko euskal berba bat sortu nahi izan zuten euskal etnologo
batzuk. Eta bide autoktono horretatik ibiliaz Errijakintza hitza erabiltzea
proposatu zuen Camilo de Villabaso bilbotarrak zientzia berri honetaz
1886.eko Martxoaren 27an eman zuen hitzaldi batetan, hitz hori osatzeko
Manuel de Larramendik bere Diccionario Trilingiie delakoan (1745) sabi
duria adierazteko asmatu zuen berba berria aukeratuz. Villabasok propo
satu zuen berba berri hau gure etnografiako idazkietan arrunta izatera
iritsi zen urteen zehar Resurrecci6n Maria de Azkue jauhak 1934an
Euskalerriaren Yakintza izenburutzat daramaten lau tomoetan onarpena
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eman zion arte, euskaldunen herri jakituria bildu zuen izugarrizko Ian
hau laster berriz eta hirugarrenez kaleratua ikusiko dugularik.

Urte asko lehenago, 1917an, folklore hitzaren edukina oso zabala
zen, herri jakintza guztia barnean biltzeko hainakoa, eta euskarara itzul
tzeko hitz konposatu hori oso egoki zetorkion. Izan ere, Telesforo Aran
zadik esaten zuenez, herriak zekien guztia zen folklorea, ez kantatzen eta
kontatzen dakiena bakarrik, egiten dakiena ere. Herri jakintzaren kon
tzeptu zabal honek bere barnean eduki zitzakeen hizkuntza, lege berezi
edo foruak, ekanduak, mito eta siniskeriak, ahozko literatura, artisautza,
jokoak, gastronomia, osasungintza, musika eta dantza, eta abar luze bat.
Baina izatez, ikerketetako arlo zabal hau jadanik apurka apurka mugatzen
hasia zen, zeren eta 1889an Parisen I Nazioarteko Folklore Biltzarra
antolatu zenean, zientzia berri honen ikerleentzat galdeketa askoz ere
laburragoa finkatu bait zen, alegia: ikerle hauen zeregina zera estudiatzea
zen, bizirik eta ez fosilizaturik zeuden mito eta siniskeriak, ahozko litera
tura, musika eta dantza, eta herri osasungintza. Euskal Herria aldizkarian
(1884) argitara emana zeukan Jose Manterolak edukin hau garatzen zuen
galdeketa, apaiz, mediku eta maisuei zuzendua, herrian bizirik zegoen
folkloreaz datuak bildu eta finka zitzaten. Oraindik burutua izan ez den
Euskal Herriko Atlas Folklorikoaren lehen saialdia izan zen hura, hamai
ka ikerketa monografiko eginak izan arren ezinezkoa dirudiena, nahiz eta
urtero horietariko gaiak bultzatzeko, 1853an Urrufian hasita Euskal Jaiak
Antoine D'Abbadie jaunak antolatu.

Euskal herri jakintzaren bultzatzaile bakan honi zuzendu zion Went
worth Webster ingelesak Basque Legends liburua, ingelesez argitaratua,
1877an Londoneko Griffith and Farran argitaletxean. Lehen argitarapen
honek ukan zuen arrakasta handia izan omen zen bi urte barru, 1879an,
bigarren argitarapen bat egin beharrean aurkitu bait zen Webster jauna.
Lehen argitarapenaren eranskin gisa Julien Vinsonen An Essay on the
Basque Language ematen zaigu, 22 zentimetrodun XVI-233 orrialde ditue
larik. Bigarren argitarapenean Basque Poetry gaiaz gehitu zion Websterek
bere Ian bat, XVI-276 orrialdedun liburu bat kaleratuz. Argitarapen biak,
esan dugunez, D'Abbadie jaunari zuzenduak dira.

Gure herri jakintzaren zati bakar bat ematen digu Websterek liburu
honetan, ahozko literatura hain zuzen, baina gure kulturaren arloan bil
zitekeen osoa ere ez, zeren eta ez zizkigun eman herri poesiaren adibi
deak, alegiak eta abar, kondairak bakarrik baizik. Dena den bilduma
baliosa dugu euskara bakarrik zekiten euskaldunen ahotik hartuak ziren
eta. Aurkibide luzea du liburuak non Tartalo, Heren-sugea, Basa Jaun,
Laminak, Maitagarriak eta Sorginak, eta erlijiozko ipuinak ematen dizkigu.

Egia esan, ematen dizkigun kondaira guzti hauetan ez dago original
tasun handirik. Nahiz eta euskaldunen ahotik hartuak izan unibertsalak
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dira gaiak, fenomeno naturalen pentsamolde eta adierazpenak -Webste
rek hitzaurrean esaten digunez- herri isolatu eta urrunduetan ere noiz
behinka agertzen direnak. Baina Euskal Herrian bilduak izateak badauka
bere garrantzia, bere kultura eta hizkuntzabizirik mantentzen duen
Europako herririk zaharrena baita. Frantziako kulturak Parisen 1486an
argitaratutako inkunable bat badauka, hots, Les Cent Nouvelles, eta ipui-.
nen liburu gehiago XVI. eta XVII. mendeetan ere Websterek ematen
dizkigun ipuin eta kondairek ez zuten argirik ikusi 1875.ean D'Abbadie
jaunak Baionako Zientzia eta Arteen Elkartean Tartalorena irakurri zuen
arte, eta Jean Fran~ois Cerquandek 1874an bere Legends et recits popu
laires du Pays Basque kaleratzen hasi arte. Kristaurreko aintzinatasunaren
lurrina, edo zaharragoa dute, garai zahar haietako historiak dirudite:
"Hau gertatu zen -dio kontalari batek- animaliak eta gauzak hitz egiteko
gai ziren denboretan". Eta mendeen zehar neguetako gau luzeetan gura
soengandik semeengana egiten diren transmisioak hain fidagarriak dire
nez, sarri askotan ulertezinak gertatzen dira XIX. mendeko pentsaeraren
tzat. Maiz entzuten zaio kontalariari halakoren bat: "ez dut ulertzen,
baina hala dio historiak".

Herri ipuin eta kondairen bilketa Erromantismoaren fenomeno lite
rarioa da. Euskal Herriari dagokionetik, euskaraz lehendabizi bildu eta
argitaratu zirenak alegiak izan ziren (Archu, Iturriaga, Adema, Artola,
Juan Mateo Zabala, eta abar), gai honi laguntza baliotsua Jose Manterola
donostiarrak (1849-1884) eman ziolarik, 1877 eta 1880 bitartean Cancione
ro Basco delakoan hainbat argitara eman bait zituen. Hemen aipatzen
ditugun ipuin eta kondairak, Websterenak noski, euskaraz bilduak izan
ziren, baina gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez argitaratuak izan ziren,
azken hizkuntza honetan eman zigularik Wentworth Websterek bere
bilduma.

Lehen euskal ipuinak gaztelaniaz argitaratuak izan ziren. Antonio de
Trueba (1819-1889), zeinen heriotzearen mendeurrena aurten betetzen
den, hasi zen bilduma ugari bat idazten. Haren ipuin liburuak, Cuentos
de color de rosa (1859), Cuentos Populares (1860), Cuentos campesinos
(1860), eta beste asko, sarritan berrargitaratuak eta hainbat hizkuntzatara
itzuliak, denak herritik jasoak ez baziren izan ere, herri kutsuz beterik
zeuden. Ildo honetatik jarraitu zuen Juan Venancio de Arakistainek
(1828-1906), zeinek 1866an inprimatu zuen Tolosan Tradiciones Vasco
Cimtabras kondairekin osotutako liburua. Bizkaian eta Guipuzkoan hasi
tako eredu hau jarraitu zuen geroxeago Nafarroan Juan Iturralde y Suit
(1840-1909) historigileak, gaztelaniaz honek ere Leyendas navarras (1886)
argitaratuz. Idazle hau hil ondoren argitaratuak izan ziren haren Cuentos,
leyendas y descripciones euskaras (1912). Ez dira ez gaztelaniaz idatzi
zuten kontalari bakarrak, baina bai nabarienak eta herri kutsuz gehien
eragindakoak. Azken karlista guda bukatu ondoren, kontraekintza kultu-
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ralak euskarazko ipuin eta kondaira idaztera bultzatu zituen hainbat eta
hainbat idazle, Bizenta Moguel-en bidea hartu zutenek: Artola, Azkue,
Barbier, Bustintza, Etxegarai, Etxeita, Larrakoetxea, Urruzuno, Zabala
Arana, eta abar.

Ipuin eta Kondairak Webster jauna biltzen hasi zenean, aurrea hartu
zion Bordeleko Akademiaren Inspektorea zen Jean Franyois Cerquand
ek, 1888an hila; zeinek 1874an hasita Pabeko "Bulletin de la Societe des
Sciencies, Lettres eta Arts" delakoan herritik ahoz aho hartutako testuak
euskaraz eta frantsesez kaleratu zituen. Ipuin eta kondaira hauek, 1875
eta 1882 bitartean, lau liburukietan argitara eman zituen gero hiri bereko
Leon Ribaut moldiztegian. Herri literaturako zati hauetatik asko erabili
zituen gero, frantsesezko tastua hartuz, Julien Vinsonek. Eta euskal tes
tuak, beharrezko ziren aldaketa ortografikoekin, berrargitaratu ditu orain
tsu Asuntxi Aranak Txertoa Argitaldarian. Benetako adiskide bati eta
bekaizkeria gabeko zientifiko bati zegokion bezala, irazkin luze bat eskai
ni zion Websterek Cerquand-i 1875ean Bulletin de fa Socihe Ramond
zelakoan.
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Cerquand-en lana argitaratu eta hurrengo urtean, 1883.an hain zuzen,
Julien Vinson-en (1843-1926) Le Folklore du Pays Basque kaleratu zuen
Pariseko Maisonneuve et Cie. argitaldariak. Les Litteratures populaires de
toutes les nations bildumaren XV. liburukia betetzen du Vinsonen Ian
honek eta Wentworth Webster, Oxfordeko Unibertsitatean Master of
Arts titulua zeukan adiskideari ~uzendu zion egi1eak, hitzaurrearen lehen
lerroetan euskal folklorearen sortzailea zela aitortuz. Vinsonek ematen
dizkigun ipuin, kondaira eta siniskeriak berak eta Websterek bildu zituz
tela 1874 eta 1876 bitartean diosku. Baina Cerquand eta Arakistainen
gandik hartutakoak ere argitaratu zituen liburu berean. Kantuak, igarkizu
nak, atsotitzak eta abar ere ematen zaizkigu liburu honetan. Beraz, ordu
rarte argitara emandako testuen bilduma bat dela Vinsonena esan deza
kegu. Liburu honen berrargitarapen bat, gaztelaniara itzulita, eman digu
1988an Txertoak.

Wentworth Webster 1828.eko Ekainaren 16an jaioa zen Ingalaterra
ko Middlesex eskualdean, Uxbridge herrixkan, Londonetik hurbil. Brigh
tonen eskola pribatu batetan egin zituen Iehen ikasketak eta gero, 1848an,
Oxford-eko Lincoln Collegen lortu zuen Master of Arts titulua. Eskozia,
Alemania eta Suiza nazioetatik ibili zen Erromantismoak eskatzen zuen
bezala beste kultura batzu ezagutzen. Hogeitamar urte zituelarik, 1858an,
Argentinako Buenos Airesen egin zuen egotaldi bat eta handik Frantzia
ra itzuli zen bere bizitzaren urte batzu Bagneres-de-Bigorre hirian ema
nez, non Societe Ramond delakoaren kidea izan zen, zeinen Bulletin
erako hainbat idazlan prestatu zituen. Egipton egon zen 1862 eta 1863
urteetan eta handik Suizan sei urte egon ondoren Euskal Herrira etorri
zen 1870ean Donibane Lohitzunen bere egoitza kokatuz eta Miarritzeko
anglikanoen koloniarentzat kaperau zerbitzuak eskainiz. Hamairu urteen
zehar pastoralgintzako lanak eta etnografia ikerketak burutu ondoren,
osasunaren zioengatik Sarara zokoratu zen, non 1907.eko Apirilaren 2an
hil zen. Seme bat izan zuen, Oxford-eko irakaslea, eta alaba bat Cam
bridgekoa, eta jatorrizko aberriarekin ez bazuen harremanik eten ere,
bere bizitzaren bigarren 37 urteko sasoian euskalduntzat hartu zuen bere
burua, gure kulturaren ikerketetan estudioak eta idazkiak burutuz. Hain
bat adiskide eta lankide izan zituen arlo honetan, Bonaparte Printzea,
D'Abbadie, Manterola, Etxegarai, Urquijo, Lacombe, Veyrin eta garai
hartako euskalzale eta euskalari guztiak. Rodney Gallop, beste ingeles eta
euskalariak esan zuenez, "ingeles bakar bat bizi izan da euskaldunen
artean denboraz nahiko euskal izaeraz, ohiturez eta hizkuntzaz jakituriaz
beterik idazteko".

Euskal kulturaz askotariko gaiz idatzi zuen Websterek:· arkeologia,
historia, Literatura, etnografia, erlijioa, toponimia, ohiturak, eta abar luze
bat, artikuluak hainbat euskal, frantses eta ingeles aldizkarietan azalduz.
Ikertu zituen gaietan gailenenetakoa izan zela Webster jauna aitor deza
kegu. Herri literaturari dagokionez kondairez, pastoralez eta abarrez arti-
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kulu batzu argitaratu zituen. Baina gai honetaz bere lanik baliotsuena
Basque Legends liburua izan zen, euskaratik ingelesera itzulia eta laster
Madrideko Miraguano argitaldadak gaztelaniaz kaleratuko duena. Euska
razko testuaren eskuizkribua Baionako Biblioteka Munizipalean dago gor
deta eta Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekako Artxiboan mikrofilmaturik
dugu. Eskuizkribu honekin baliatuz, Charles Bidegain eta Aingeru Iriga
rai jaunek Fontes Linguae Vasconum aldizkarian (Irufiea, 1974 eta 1975)
emanzizkiguten euskarazko testu batzu.

Donibaneko Dagieu-baitan idatziak izan ziren kondaira hauek 1873
eta 1875 bitartean, euskaldunen ahotik zuzenean jasorik, kontalarien ize
nak kondaira bakoitzaren azkenean ematen zaizkigularik. Transkribapen
lanak aipatu etxean egin ziren eta Websterek dioskunez etxekoanderea
zen Madame Bellevuek eman zion horretarako laguntza baliagarria. Kon
dairen euskal testuak eta frantsesera itzulpenak neurri eta lodiera desber
dinetako koaderno batzutan idatziak izan ziren, eta Julio de Urquijok
dioenez, 1906.eko Azaroaren 12an eman zizkion Websterek Baionako
Udal Bibliotekari koaderno hauek eta beste testu batzu, hots, Pierre
D'Urte-ren Grammaire Cantabrique-Basque eta Dictionaire Latin-Basque,
Saran antzeztua izan zen antzerti bat, Pastorale bat eta "Facerias" biltzen
zituen koaderno bat. Baina Websterek Urquijori emaitzaren berri eman
zion gutunean "november" agertzen bada ere, bederatzigarren hilari
dagokio data hori, hots, Irailari, zeren eta Baionako Bibliotekari-Artxibaria
zen Leon Hiriart jaunak eskerrak ematen dizkion gutunak 1906.eko Irai
laren 20 data darama.

Basque Legends liburua ingelesez kaleratu zuenean ez zituen Webs
terek bildutako materiale guztiak argitaratu. Orduan argitaratu gabe gera
tu ziren batzuren batzu, euskaraz, originalean agertzen diren bezala
argitaratuak izan dira gero Bidegain eta Irigarai jaunei esker. Dozena bete
baino laguntzaile gehiago izan zituen Websterek lana burutzeko, eta
batzurengandik kondaira bat baino gehiago lortu zituen: Estefanella eta
Gagna-Haurra Hirigarai andereengandik hogeitik gora ipuin lortu zituen,
eta hauetatik hamabi bakarrik argitaratu. Katherine Elizondo, Laurentine
Kopena, Louise Lanusse eta besteren batek ipuin bat baino gehiago
kontatu zioten. Laguntzaile guztienganako eskerrona agertzen du hitzau
rrean, baina denen gainetik D'Abbadie eta Vinson jartzen ditu, lehena,
bilduma hasteko lehen laguntza eman ziolako eta bigarrena kontalarien
hizkera ulertzeko argibideak eskaini zizkiolako. Kontutan izan behar dugu
Webster bilduma hau egiten hasi zenean etorri berria zela gure Herrira
eta iragandako hiru urteetan ez zuela euskararen zailtasuna gainditu, are
gehiago kontalariak analfabetoak zirenez ulertezinagoa zela ahoz esanda
koa. Itzulpenak Mme. Bellevuek egin omen zizkion.

Euskaratik frantsesera itzuli ondoren, ingelesera itzuli zituen Webs
tarek horretarako arrazoi bat zuelarik, hots, euskal ipuin eta kondairak
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frantsesez argitaratuta zeuzkala Cerquand-ek eta ingelesentzat euskal lite
ratura guzti hau ematea komenigarri ikusi zuela gure pastore anglika
noak. Poztuko zen .benetan Webster jauna liburuak izan zuen arrakasta
rekin: The Athenaeum, International Review, Gentelman's Magazine,
Morning Post, Nature eta beste, Londonekoak bakarrik aipatuz, Basque
Legends liburuaren irazkinak egin zituzten kaleratua izan zenean. Nik
dakidanez, gure artean Irufieko Revista Euskara-k bakarrik M. Gorostidik
idatzitako artikulu batetan egin zuen liburaren aipamena. Ehun urte
baino gehiago igaro ondoren ez da gehiegikeria izango, ene ustez, Went
worth Websteren lana gure gogoetara ekartzea. Eta hala egin dut ahal
izan dudan neurrian.





EUSKAL HERRIA OIHENARTEN ATSOTITZ
ETA ERREFRAUETAN

Donostia, 1989-IV-28

Jean Haritschelhar

Euskaltzainburua

Les Proverbes basques recueillis par Ie Sieur d'OiheDart plus les
poesies du mesme auteur deitu liburuaren aintzin solasean hauxe dio
Oihenartek:

"Ce n'est pas sans raison qu'on a fait estat en tout temps des
Proverbes, non seulement parmy Ie commun Peuple, en la bouche
duquel i1s sont si familiers, mais encore entre les Sc;avans; Car, outre
qu'ils servent d'ornement au discours dans la conversation, et d'argu
ment pour persuader, ils contiennent plusieurs enseignemens pour la
conduite de nostre vie; Ce qui a fait dire a Aristote, au rapport de
Sinesius en I'Oraison qu'i1 a faite a la louange de la Chouette, que les
Proverbes estoient les restes de I'ancienne Philosophie ruinee par les
guerres et calamites publiques et qu'ils. s'estoient conservez par Ie moyen
de leur brievete, et de I'agreable fac;on qu'ils ont d'exprimer les choses."

Egia da erran zaharrek emaiten diotela solasaldiari behar duen apain
dura eta Aristotele-ren arabera atsotitzak direla Filosofia zaharraren here
xak, jende xeheek atxiki dituztenak gogoan, "populuen zuhurtzia" (la
sagesse de nations) izendatzen baitira ere. Egia da atsotitz bildumak
inprimatu direla erresuma guzietan, Euskal Herrian ere XVI. eta XVII.
mendeetan. Egia da aurkitzen ditugula erran nahi bereko errefrauak
denetan eta ez dugula sekulan jakinen non sortu diren. Adibidez Oihenart
ek bere 211. atsotitzean dakar:

211. HaITi erabilik eztu biitzeD oroldirik (l)

"Dne pierre souvent remuee n'engendre point de mousse".

(1) Oraiko ortografian emaiten ditut Oihenart-en atsotitzak, ulert-errexak izan daite
zen. Frantses itzulpena aldiz uzten dut idatzi zuen bezala.
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Hala itzultzen du frantsesera, nahiz bazakikeen Frantsesek zerasate
la: "Pierre qui roule n'amasse pas mousse" eta espainolez "Piedra move
diza nunca moho la cobija".

Halaber gertatzen da 415. atsotitzarekin:

415. Su gaberik ezta kerik

"11 n'y a point de fumee sans feu", hala erraiten baita frantseses,
bainan hobeki esplikatzeko dio (c'est it dire de mauvais bruit sans quel
que fondement).

Bertze adibide batekin ikus dezakegu herri bakoitzak ideia beraren
azaltzeko metafora desberdinak erabiltzen dituela:

443. Zuretik ezpala

"Le copeau tient de la nature du bois duquel il est tire". Egia erran,
espainolezko "De tal palo tal astilla"-ren idurikoa da euskaldun atsotitza,
frantsesak aldiz diolarik: "Tel pere, tel fils".

Bada beraz, mundu zabalean bizi diren ideiak, herri bakoitzak emai
ten diela bere apaindura berezia hizkuntza bakoitzak eskaintzen dituen
ahaltasunak baliatuz. Euskarari esker zinez euskalduntzen dira atsotitzak,
hizkuntzak baitauka lehentasuna. Halere euskal paremiologian aurkitzen
ditugu Euskal Herrian sortu diren atsotitzak, toki izenak ala jende deitu
rak edo izenak, ala Euskal Herrian erabiltzen diren gauza edo tresnak
badakartelakotz.

Atsotitz horiek aipatuko ditugu orain:

1. TOKI IZENAK

Has gaitezen Oihenart-ek eskaintzen dizkigun arabera:

65. Baigorriko bizkondea
Beldurrak diakarkek ahalgea

"Vicomte c'est la peur qui produit la honte".

Itzulpenean ez da aipatzen Baigorri. Baigorriko bizkondea Etxauzko
gazteluan bizi zen. Dudarik gabe kondaira-atsotitza da, gertakari latz
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baten ondotik sortu dena. Zer izan zen gertakari hori ez dakigu, nahiz
horren oihartzuna agertzen den ziberotar kantu zahar batetan, Augustin
Chaho-ren kantu bilduman aurkitu dudana eta jadanik publikatu Gure
He"ian (1963, 245-246 or.).

Sorthu nintzan Etchausian
Hazi Garatian Aguerrian
Eskolatu Bayounian
Madamatu Urrutian

Altzuruku Urrutia
Ala lekhu famatia
Enetako ja izan duzu
Phenaz hiltzeko lekhia

Mousde Urrutia bilhoua holli
laun erretorak hortzak chouri
Harek biek ni narabila
Urrutian ezterari

Kosinatik kanberala
Kanberatik kosinala
Hirouretan Ungurarazi zeitan
Bilho adatsa eskietan

Mousde Urrutia etzen lotzen
Bere tela mihissetan
Arauche nahiago beitzen
Amouriaren kapitetan

Etchauzeko bizkoundia
Beldura duzu ahalkia
Uzten duzu phenaz hiltzera
Zure arreba anderia

Hona, beraz, non agertzen den Etxauzko alabak bere anaia (neba)
bizkondeari oihukatzen dion dei latza. Ez da dudarik orduan sortu zela
atsotiz hori, beharbada kantu horretarik. Dei gisa behar dugu hartu zeren
eta kantuaren azken pertsuak argi eta garbi erakusten baitu joan zela
bizkondea bere arrebaren mendekatzerat.

Bizkoundia armaturik
Zaidi ourdina zelaturik
Urrutian sarthu zuzun
Urrutia ezkapi leihotik

Baigorri aipatzen da ere 66. atsotitzean.
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66. Baigorrin baxera lurrez
nik haragei nueneau urrez

EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

"A Baigorri la vaisselle est de terre; lorsqu'on parloit de m'y marier,
elle estoit toute d'or".

Egiazko izaiteaeta alegiazkoarenaren arteko diferentzia erakusten
digu atsotitz honek. Holako errefrauak agertzen dira edozoin erresuma
tan. Interesgarriena dena da onomastikaren bitartez Euskal Herrian koka
tzen dela, ez behar bada Baigorriarren ohoretan.

117. Dohaikaitzdunak Zizurren iIIuna

"Le malheureux est surpris de la nuit a Cic;ur".

Cic;ur est un petit village a trois-quarts de lieue de Pampelune, cite
principale du Royaume de Navarre.

Zer erran nahi du atsotitz honek? Jalgi dela lrufietik ibilkaria, hobe
zuela hirian egonik eta ez kanpoan izan, bideak ez zirelakotz segurrak
bereziki gauaz?...

180. Garaziren gaitza Behorlegik derosa

"Un chetif village porte la peine de la faute de tout un pals". Le mot
Garacy, au texte, est Ie nom propre d'une province en Basque; et Ie mot
Behorleguy, le nom d'un village de la mesme Province.

Gaia da ttipiek pagatzen (edo hobeki erran erosten) dituztela haun
dien erruak, hala nola haurrek aitamenak. Herri izenen bitartez Garaziko
herria bere zabaltasunean eta Behorlegi, mendian kokatua den herrixka
pobre bat, sinbolo gisa agertzen dira.

197. Gizon Jainkotiarrarl Dirlatu eta Donostia, bardin laketgia

"A l'homme devot, Ie sejour du village est aussi agreable que celui
de la cite". Donostia c'est Ie nom de la Cite de Saint Sebastien en
Guipuzcoa et Biriatu Ie nom d'un village a trois ou quatre lieues de lao

Jainkotiarra non nahi laket dago harreman goxoak eta baketsuak
dituelakotz denekin. Pentsa dezagun, oker ez balinbanago, biak Baionako
diosesakoak zirela eta mugarik ez zegoela garai haietan.



EUSKAL HERRIA OIHENARTEN ATSOTITZ... - Jean Haritschelhar

266. Ientainen oihana hurren
bana behar karreiari egurren
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"A Ientein Ie bois est proche de la maison, mais il faut Ie charrier".

Gentein Ziberoko jauregi bat da, ezagutua jadanik Erdi Aroan (Ikus:
lB. Orpustan, "Les maisons mectievales du Pays Basque de France",
Bulletin du Musee Basque 1984, 128.or.). Dirudienez frango alferrak zitez
keen hango jendeak.

295. Lan ihesi Crastora han ere jakia bera eztator ahora

"11 va a Castro pour fuir Ie travail, neanmoins la aussi la viande ne
luy viendra pas d'elle mesme a la bouche".

Ez du Oihenart-ek esplikatzen zer den Castro. Castro Urdiales ez da
Euskal Herritik hain urrun. Euskaldundu da izena r kontsonante metate
siarekin, hala nola Grabiel, presuna...

372. Orhiko xoria Orhin laket

Orhi da Bortuetan mendi gorabat, Nafarroa elgatako eta Zuberoako
mugan.

"L'oiseau qui s'est nourry a la montagne d'Orhi ne se plait que la".
(Orhi est Ie nom d'une haute montagne dans les Pyrenees, laquelle est
presque toujours couverte de neige.

Sort herriari doakon atxikimendua ederki agertzen da atsotitz hone
tan onomastikari esker.

373. Orhin ekhia bero. Ihardespena han izanik hona niz

Noizbait atsotitz hau osorik erraiten zen, bana orain ezta ihardespe
na baizik erraiten; eta haren erran-lekua da, noiz ere norbait ohartzen
baita bertze batek, enganatzekotzat, zerbait eragin nahi diola: zeren atsoen
errana da: behiala, hegaztiak mintzo zirenean xori bat neguan hotzez hila
habia bati arrimatu zela eta hura bertze xori batez hartua edirenik, haren
hantik ateratzeko sinhets-arazi nahi ukhen ziola, Orhin ekia bero zela;
ordea bertzeak haren mina ezaguturik, inhardetsi ziola bazakiela Orhiko
berri, ezi hantik etorri-berri zela.
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"Le solei! est bien chaud a Orhi (Reponse) J'y ay este et ne fais
qu'en venir."

Atsotiz hau ipuin baten bururapena da, hegaztiak mintzo ziren garai
koa, alegia idurikoa eta, alegietan bezala, azken hitzetan datza erakaspe
na, baina zinez euskal lurrean finkatua da.

506. Gaitz da Arradoian artzea borroka, eror daite ehor, eta burna porroka

Arradoia da Garaziko mendi xut eta harritsu bat.

"II fait mauvais lutter en un precipice car il y a danger de cheoir et
de se casser la teste." Le mot Arradoy au texte Basque est Ie nom
propre d'un precipice.

Gerlak ez dakarrela deus onik eta gudukan ari diren bi alderdiak
galtzale ateratzen direla da atsotitz honen erakaspena, errima aberatsez
apaindua (borroka/porroka) eta eremu berezi batean ezarria.

640. Lexantxuko tonborrariari urre bi joiteko sei ixil sari

"Aumenestrier de Lixans it faut deux pieces de dix huit deniers
pour Ie faire sonner et six pO)lr Ie faire taire."

Dakigularik zein maite duten Ziberotarrek soinua eta dantza, hobeki
ulertzen da atsotitz honek daukan metafora, erakusteko nola ezin ixilara
zizkoak diren jende batzu, nardagarriak bilakatzen direla.

2. IZEN ETA DEITURAK

Atsotitzen euskalduntzeko ahaltasuna euskaldun izen eta deituren
aipatzean datza. Holakoak aurkitzen ditugu Oihenart-ek bildu dituen
errefrauetan.

28. Antso Iimosnari, urde ebatsiaren oinak dematza beharrari

"Ancho (c'est Ie nom propre d'un homme) est un grand faiseur
d'aumosmes i! donne au pauvre les pieds du pourceau qu'il a derobe.

Nola ager daitekeen norbait eta zer den egiazki, zer den kanpotik eta
zer barnetik dio atsotitzak baina norbait hori euskalduna da Antso deituz.
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119. Domingo egik emazte, atzi 10, berak iratzar iro.
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"Dominique prends une femme et apres dors tant que tu voudras,
car elle aura assez de soin de t'eveiller."

Hemen ere izenak euskalduntzen du atsotitza.

139. Eneko, atxeka hi hartzari
nik demadan ihesari

"Eneco, saisis-toy de l'ours, afin que j'aye moyen de fuir".

160. Ez holla Usmena, handiki gorapenak
Soinean diakarken beherapena

"Ne prends point vanite, Usmene (c'est Ie nom d'une femme) de ta
fortune; car souvent Ie croissant porte Ie declin sur ses epaules."

262. Jauregik jaka bete xingolaz, barnea eztupa et'arkolaz.

"Jauregui (c'est Ie nom d'un homme) a son pourpoint tout couvert
de galans, mais Ie dedans n'est qu'estouppe."

263. Jauregik, berak ardiesten ezin duena, du gutiesten

"Jauregui mesprise ce qu'il ne peut comprendre".

268. Joanetak zaia oihal mehez, jakia ekosariz, salda ehez

"Jeannette a sa robe de drap fin, sa pitance c'est de la feve, son
potage maigre et tanne comme I'eau de lessive."

450. Uhalde, nola haiz hola aberastu kolpe batez?
Traidore izatez

"Uhalde (c'est Ie nom d'un homme) comment es-tu ainsi devenu
riche tout en un coup? C'est en faisant des trahisons. (Le mestier de
traitre est parfois bien lucratif, mais toujours odieux et detestable).
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621. Hire nahiz gaitz jin zaikan horri, errakok Sancho, ungi ethorri

"Au mal qui t'est venu par ton souhait, dis luy qu'il soit Ie bien
venu."

Ez da dudarik atsotitz horiek euskalduntzat eman dezazkegula hain
zuzen ere izen eta deituren gatik. Ohartxo bat: Presunari zuzenki mintza
tzen zitzaiolarik toka ari zaio (Domingo egik emazte -Eneko atxeka hi
Uhalde, nola haiz- errakok Sancho) edo noka hala nola Usmenari (soi
nean diakarken). Halaber gertatzen da Baigorriko bizkondearekin (diakar
ket ahalgea). Horrek erakusten ote du atsotitz horiek sortu ziren garaian
zu izen orde personala ez zela oraindik singularrerat pasatua?

Utzi dut azkenerako 208. errefraua.

208. Handurreria, ezpada Tusuria, da hura iduria

Tusuria, diabruari erraten zioten euskara zaharrean eta oraino hitz
haur usatzen da Zuberoan.

"L'arrogance si elle n'est pas une diablerie, elle en a du moins
l'apparence".

Interesgarrienetarik da atsotitz hau emaiten baitigu deabruaren izena
"euskara zaharrean" Oihenartek dioen bezala eta, gehiago dena, izen
hori agertzen delakotz erriman (Handurreria/Tusuria/iduria). Zinez osoki
euskalduna den atsotitza da, Euskal herrian eta Euskaldunek sortua.

3. EUSKALDUN GIROKO ATSOTITZAK

Euskal Herrian erabiltzen diren gauzek eta tresnek agertzen dute
euskaldun giroa atsotitzetan. Emanen ditut zenbait etsenplu, aztertuz
nola hitzen bitartez edo ohidurak gogoan hartuz, zinez euskalduntzat
eman dezakegun atsotitz horien sorrera.

20. Amak irin balu opil balaidi

"Si rna mere avait de la farine elle ferait des gateaux". "Gateaux"
hitzarekin Oihenart-ek itzultzen du opil hitza. Egia erran opila da ogi ttipi
berezi bat, labean errea larunbatetan, haurrei eskainia igandekari. Opil
hitzarekin sartzen gara euskaldun ohiduretan, laborari etxeetan etxekan
dereak ogia egiten zuelarik larunbatetan.

Ez naiz menturatzen euskaldun giroan sartzea.
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23. Amaizuna erradan: no, ez nahiduna

"Marastre, dy moy tien, et non pas en veux-tu?".

eta 24. Amaizuna eztizkoa ere, ezta huna.

557

"La marastre quoy que faite de miel, n'est pas bonne" amaizunaren
eta senarraren lehenbiziko haurren harreman txarrak ez baitziren Euskal
Herrikoak bakarrik, dakigularik haur ukaitean gazterik hiltzen zela emazte
asko eta berriz ezkontzean aita, amaizuna sartzen zela etxean.

29. Apezak azken hitza bere

"Le Prestre presche, en fin, pour soy".

Hemen ikus daiteke apezen eragin haundia Euskal Herrian, nahiz
hala gertatzen zen ere bertze erresumetan.

49. Atzerri otserri

"Pais d'estranger, pais de loups".

Labur izanez, erri hitz bukaeraren errepikaren balioa ezagutuz eta
atz eta ots-en arteko jokoa sendituz zinez euskalduntzat jotzen dut atso
titz hau, jadanik aipatu dudan "Orhiko xoria, Orhin laket" gogoratuz, bat
bertzearen erantzuna delakotz.

120. Duenak azer biper

"II n'y a que celuy qui en a qui' mette du poivre sur les choux de
son potage".

Dakigularik zoin maite duten biperra Euskaldunek, nahiz biper bel
tza, nahiz biper gorria, euskaldun giroa emaiten digu atsotitz horrek.

201. Goldearen amorekati pot nabarrari

"On baise Ie soc pour I'amour de la charrue".

Bere itzulpenean ez du Oihenart-ek emaiten nola egina zen iraultze
ko tresna hori, bi tresna berezi baitziren goldea aide batetik eta nabarra
bestetik.
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225. Hegoa iduri da emazteen gogoa

"L'esprit des femmes est Ieger camme Ie vent de midy".

Holako errefrauak ezagunak dira: Adibidez:
"Comme la lune est variable
Pensee de femme est variable" (2).

"C'est grand miracle si une femme meurt sans faire folie" (3).

"Femme est un cochet it vent
qui se change et mue souvent" (4).

Eta Rigo/etto operan agertzen dena:
"Comme Ia plume au vent
Femme est volage
Et bien peu sage
qui s'y fie un instant".

Berdin espainolez aurki daitezke:
"Mujer, viento y ventura presto se muda" (5).
"Mujer, viento, tiempo y fortuna presto se muda" (6).

Emaztearen itxura hori, hain unibertsala izana gatik, osoki euskaI
duntzen da hegoa hitzarekin, hegoa baita Euskal Herrian haize bero, basa
eta jauzkorra.

228. Her-jauna, otoiez dagoenean botoiari keinuz dauke uheari

"Quand Ie Seigneur use de prieres envers son sujet, il guigne Ie
baston".

Boloi hitza ezaguna da Ziberoan. Gizarte klaseetan azkena zen,
nobleen edo jaunen menpeko ziren. Hitz horren gatik euskaldun giroa
agertzen da.

(2) LE ROUX DE LINCY, Le livre des proverbes franr;ais, Paris, 1842, I, 70.or. (Suite
aux mots dores de Caton) Iiburuan aurkitua, XVI. mendekoa.

(3) LE ROUX DE LINCY, Le livre des proverbes franr;ais, Paris, 1842, II, 194.or.
(Adages franr;ois), XVI. mendekoa.

(4) LE ROUX DE LINCY, Le livre des proverbes frant;ais, Paris, 1842, II, 350.or.
(Herbers, Roman de Dolopathos, esku iskribuan aurkitua, XIII. mendekoa.

(5) CORREAS Gonzalo, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), Edizio
berria, Louis COMBET-ek paratua, Bordeaux, 1967, 563.or.

(6) CORREAS Gonzalo, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), Edizio
berria, Louis COMBET-ek paratua, Bordeaux, 1967, 563.or.
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236. Hila lurpera biziak asera
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"Le mort it la fosse, les vivants it la saoulee".

Eta frantsesez segitzen du Oihenart-ek erranez:

Cela se dit it cause des banquets qu'on fait parmy les Basques, aux
parens et amis du deffunt, Ie jour de son enterrement.

Komentario honek argi eta garbi erakusten digu euskaldun giroan
gaudela.

Euskal Herria itsasoaren ondoan dago; hortakotz, nahiz bertze erre
suma batzuetan holakoak aurki daitezkeen, euskalduntzat joko ditut 285
eta 286. atsotitzak,

285. Itsasoak adarrik ez

"La mer n'a point de branches it quoy on se puisse prendre quand
on se noye."

286. Itsastumaren emaztea, goizean senhardun, arratsean a1argun

"La femme du Marinier est bien souvent mariee Ie matin et vefVe Ie
soir".

311. Mandoa nor duk aita? Bortuko behorrik ederrena ama

"Mulet, qui est ton pere? La plus belle jument qui soit en tous les
monts-Pyrenees est rna mere."

Bortu hitza "Monts Pyrenees" hitzekin itzultzen duo Alabaina, bortu
erraiten da komunzki Ziberoan mendiarentzat. Harat igortzen dituzte
kabalak udan, behorrak, behiak, ardiak eta ahuntzak. Euskal mendietako
ohiduretan gaude.

346. Ogi bezanbat gasna nahi luke

"11 voudrait autant de fromage que de pain".

Ogi eta gasnarekin hazkuntza giroan sartzen gara, euskal giroan
dudarik gabe.
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367. Ongi egiten duenak bilaunari bere ongiadu esteialtzen eta eskamio
egiten kapareari

"Celuy qui fait du bien au villain dissipe son bienfait et fait injure
aux honnestes gens".

Kapare da bilaun eztena, ez eta xoil aitoren seme, bana bien arteko,
Espainian hidalgoa den bezala, dio Oihenart-ek. Hau da beraz Euskal
Herrian ezagutzen zen gizarte klase bat.

371. Orga txarrago eta karranka haundiago

"Tant plus la charrette est usee et chetive, tant plus elle fait de
bruit."

Hain zuzen ere, bada Euskal Herrian orga edo gurdi berezi bat eta
hortakotz hautatu dut atsotitz hau euskal giroan sartzen baita.

656. Ohetik mahaira, mahaitik ziiziiliira, korronkaz paradiisiira

"Du lict it la table, de la table it l'Archibanc et de lit en ronflant au
Paradis".

Cecy se dit des feneans et voluptueux, l'Archibanc est Ie lieu ou
1'0n fait Ie som meil du midy".

Supazter xokoan den alki haundia da ziiziilia; muble euskaldunik
balinbada ziiziilia da, ez baita holakorik ikusten bertze herrialdetan. Ohe,
mahai, ziiziilii, alferraren bizi eder baten amentsa!

* * *
Mintzaldi honen bururatzeko erakutsiko dizuet nola aurki daitezkeen

inkesta batzuren bitartez tokian tokiko atsotitzak. Baigorrirekin hasi nin
tzen, Baigorrirekin bururatuko dut.

Duela hogoi eta hamar urte baino gehiago etnotestu batzu bildu
nituen Baigorrin eta azaldu nituen Geronan, "Tercer congreso interna
cional de estudios pirenaicos" delakoan 1958 an; 1963-an publikatu ziren
Zaragozan. Emanen dizuet bat Xan Alfaro-k kondatu zidan bezala:

"Eta, uai, kondatuko daiat ene beharriz aitu ixtorio bat, museko
eztabadaat, gure etxian gertatia, usaia bainiin, haurrian, diila urte mul
txuat, muslarier beha egoiteko. Ai zitian musian Tihista zena koplaka
afizione ziina, Poko zena aldeatetik eta Gixonto zena eta Antso bestetik.
Samurtu zitian tantoen gainetik. Tihista kexatu eta erran zakian Antsoi:

- Hi, kaka mokordoat hiz
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eta Antsok errepostu biziki arrazoinkaria baitzen:

- Ni kaka mokordo bezen hi asta pita haundi.

Ez satifos, Antsok berriz erran zakoian:

- Hi hiz gizon bat Etxauzko khea eta Lakonddoko brasa.

Eta gure gizona ixildu."

Hi biz gizon bat Etxauzko khea eta Lakonddoko brasa
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Hau da Baigorrin sortutako atsotitz bat. Etxauzea da Baigorriko
bizkondearen gaztelua eta Lakonddoa Mitxelengo zubiaren ondoan zegoen
Baigorriko etxe miserableena. Xan Alfarok berak esplikatu zidan gizon
hori zela "urguluz gora eta izaitez apal".

Holako atsotitzak bizirik daude oraindik. Behar litezke bildu ahal
bezainbat etnotestu inkestak eginez.





OIHENART-EN ATSOTITZ ETA ERREFRAUEZ
NOTA TIPIA

Donostia, 1989-IV-28

Alfonso Irigoien

Jean Haritschelharr-ek Donostian J. A. Arana Martija-renaren ondo
rik txosten bat irakurri zuen Apirilaren 28-an arratsaldez Euskaltzaindia
ren batzarrean "Euskal Herria Oihenart-en atsotitz eta errefrauetan" gaiaz.
Erranikoa entzun ondoan, ohituraren arauera nork ere hitza eskatzen
baitu hari emaiten baitzaio, eni eman zitzaidan, eta haren hitzak entzun
ahala burura etorri zitzaidana iraizean bezala jaulki zitzaidan. Hara hemen
labur gaia:

1. Oihenart, n.O 211: Ham erabilie estu bi/zen oroldirie, "vne pierre
souuent remU(~e n'engrendre point de mousse".

Errefrau hau berau, baina gaztelaniaz, gutienez Bizkaiko Enkarta
zioetako Karrantza-n erabiltzen dela dio bertako seme zen Nicolas Vica
rio de la Pena-k bere liburu El Noble y Leal Valle de Carranza, Bilbao
1975, "Capitulo XXII, Costumbr~ juridicas", 404 orr., delakoan. Honela:

Piedra movediza nunea eria moho. Hurrengo kontextu honetan emai
ten du: "En toda Vizcaya se hacen los arrendamientos sin tiempo
limitado, estipulandose el pago de las rentas por anos; y a pesar de que
son muchos los inquilinos 0 arrendatarios que ocupan 0 cultivan fincas
ajenas, son muy pocos los casos de desahucio, teniendo por bochornoso
el que un inquilino cambie con frecuencia de casa, 10 cual da a conocer
que es un mal pagador 0 mal labrador, y entre sus iguales es axioma
indubitable el que piedra movediza nunca cria moho, para dar a entender
que el que por poco tiempo labra una heredad, no 10 hace con carino ni
la atiende con el cuidado que debe."

Handik kanpora ere ezagutzen da Bizkaian bertan egungo egunean.

Nicolas Vicario Karrantza-n jaio zen 1866-garren urtean eta bertan
hil 1941-garrenean. Epaikari izan zen hiru lekutan eta gero Proprietatea
ren Registratzailea zortzitan: Ramales, Najera, Markina, Gernika, Duran
go, Ubeda, Valladolid eta Donostian. Liburua 1933 eta 1935 bitartean
izkribatu zuen geroago argitara zenarren.
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Edozein modutan ere 1596-garren urterako Refranes y Sentencias-en
honetara dator, n.O 5:

Arri ebil oquiac oroldiric ez, erie l'fatuac abaaric ez, 'no tiene moho
la piedra mouediza, ni haze panal la aueja espatadiza' (1).

J. de Urquijo-k, RIEV, V (1911), 379 orr. eta hurr., honen lehenengo
partea eta Oihenart-ena konparatzen ditu, eta gainera dio: "debe ser
traducci6n del proverbio castellano: Piedra mouediza, nunca moho la
cubija (R. Nunez, fol. 364) citado ya en la Col. de Refr. del sigl. Xv, en la
forma siguiente: Piedra mouediza no la cubre moho", eta abar. "Axular
(Gvero, p. 38) traduce dicho proverbio de otra manera: Dabillan harriari
et(:aica goroldioric lotcen", "yen el mismo pasaje emplea otros refranes:
Vr iraquinean eztu vliac pausatcen", "Arduraco arropari et(:aica cerrenic
eguiten", "C;uhaitz bethacorra eztu nehorc ebaquitcen". Frantsesezko etsen
pluak ere emaiten ditu: "Pierre volage ne queult mousse (De l'hermite qui
se desespera pour Ie larron qui ala [alia] en paradis avant que luO, siglo
XIII", "Leroux de Lincy (1. II, p. 354)", "Pierre souvant remuee de la
mousse n'est vellee (Gabr. Meurier, Tresor des sentences, siglo XV)",
"Vease serie n.O XI, palabra Pierre, y tambien, p. 54". Eta ondoren dio:
"Los romanos decian: Lapis saepe provolutus non obducitur cespite, y
existe el mismo refnin en otras lenguas, segun puede verse en Wander,
IV, palabra Stein. Consultese, asimismo, Caro y Cejudo, pp. 317 y 318".

2. Ohienart, n.O 49: Azerri Otserri, 'pals d'estranger, palS de loups'.

Latinez bazen errefrau politiko bat, zeinen arauera: Hospes hostis,
'atzerritarra etsai', baitugu, euskarazkoa bezain laburra eta aliterazio ta
guztikoa. Atzerri otserri zaharra bada, latinezkoa zaharragoa.

Argi dagoela dirudi latinez hospes eta hostis hitzek sortzen duten
aliterazioa gogoan izanik eraiki dela euskarazkoa ere: atzerri otserri. Ritz
konposatu bietan bigarren elementu den herri, 'pals', berdina baita atz
eta ots- formen txistukariekin jokatu da. Latinezko errefrauak eta euska
razkoak elkarren artean zer ikusirik ez dutela pentsatzea zaila dela deri
tzat, eta, jakina, denborari dagokionez arrazoizko da latinezkoa lehenago
koa dela uste izaitea.

(I) Ebi/oqui hitza bilduma bereko 471-garren errefrauean errepikatzen da: Oshso gosea
ebi/oqui, 'lobo hambriento andador', baina Azkue-k bere Hiztegi nagusian ebilkoi biltzen du
hurrengo oharra duela: "el texto, sin duda por errata, dice ebiloki". Hitza bi aldiz forma
berean agertzen denez gero ez da uste izaiteko, ordea, erratua denik. Agian partizipio
konposatua dateke: ebi/(i) + idoki. Honelatsu: * ebil-idoki> * ebilioki> ebi/oki. Leil;arraga-k
berak ere XVI-garren mendean idoki, 'atera', darabil: Ba/din eure begui escuinac trebuca
eraciten bahau, idoqui efac hura, eta iraitzac eureganic, "S. Matthev", V, 29, Vulg.: "quod si
oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te".
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3. Oihenart, n.O 139: Eneco axeca hi hanari, nic demadan ihessari,
'Eneco, saisis-toy de I'ours, afin que i'aye moyen de fuir'.

Refranes y Sentencias-en, n.O 422, hori berori agertzen. da, beste
pertsona-izen bat, Txordon, daramala, XVI-garren mendeko Bizkaiko eus
karaz, eta hala seinalatzen du 1. de Urquijo-k ere, RIEV, XXIII (1932),
275 orr. eta hurr.:

Ausso Chordon an orri ta nic iiies dayda, 'ten Hordono a esse osso,
y yo hare huyda'.

1. de Urquijo-k gainera dio: "Si, como parece probable, estos dos
refranes se dijeron para censurar a quien, en casos peligrosos 0 dificiles
trata de ponerse a salvo, actuando de capitan Arana, cabra relacionarlos,
en cuanto al sentido, con el castellano: Tente con siete, mientras me
ascondo (H. Nunez, 01. 443 v.).

"A falta de un cuento vasco, espanol 0 frances (que yo desconozco,
aunque probablemente existe) [bere aurreko Ian batetik aldatzen duenez
gero oharrean dio: hoy me consta que ese cuento existe en aleman], en
el que pudieramos basar los refranes de 1596 y de Oibenart citados, voy
a traducir del frances uno chino, del que no podra decirse que no viene
al caso. Lo encuentro en la voluminosa obra de Edouard Chavannes:
Cinq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois, Paris 1911
(Torno II, p. 226).

"El protagonista Chordon 0 Eneco de los proverbios vascos, aparece
sin nombre en el Tripitaka.

"En otro tiempo, una vieja se hallaba echada al pie de un arbol,
cuando apareci6 un oso que trat6 de apoderarse de ella; la vieja entonces
di6 vueltas alrededor del arbol para escaparse; tras de ella alarg6 el oso
sus patas para cogerla, abrazando el arbol: la vieja, ante este peligro
inminente, .abraz6 tambien el arbol y estrech6 entre sus manos las dos
patas del oso; este se encontr6 as! inmovilizado. En esto lleg6 un
hombre, al que dijo la vieja: 'Ayudame a sostener y a matar al oso y nos
repartiremos su carne'. Entonces el hombre, dando fe a las palabras de la
vieja, se puso a sostener al oso al mismo tiempo que ella: cuando Ie
hubo sujetado, la vieja so1t6 al oso y se march6.

"El hombre fue despues despedazado por el oso...".

Urquijo-k beste errefrau bat ere aipatzen du Garibay-ren bildumakoa,
baina hartan otsoaren ordez urdea agertzen da, eta Perutxo pertsona-izena:

Ausbo Perucho urde om eta neue ies daguidan [lehenengo hitza
irakur bedi autso].

Beste aIde batetik ezin geldi naiteke atxeki eta eutsi-ren flexio-jokoez
oharren bat edo beste egin gabe. Izan ere batean axeca intransitibo
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moduan eta datiboari begira, osagarri zeharkako den hartzari hitzarekin
komunztadura eginik, agertzen da, eta bestean autso era berean, artz orri
duela komunztaduradun, baina zentzu transitiboa atxikirik, itzulpenean
bederen. Aurrenekoaren itzulpenean, ordea, euskarazkoaren eredu zeha
tza emaiten da: 'saisis-toy de l'ours'. Egungo egunean eutso forman
korritzen du Bizkaian ika berba egiterakoan, zentzu transitiboz fosilizatu
rik eta datiboari begira gehiago ez dagoela, 'toma (algo), ten'.

Ez da kasu bakarra XVI-garren mendean intrasitibo forman agerturik
transitibo zentzua duena. Hor dugu, etsenplu bat besterik ez aipatzea
rren, Lei<;arraga-rena, "S. Matthev'" VII, 9: Eee nor da fuetaric guifona,
baldin bere semea ogui esea badaquio, ham emane draueana?, Vulgata:
'Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid
lapidem porriget en'. Izan ere, eska badakio, 'Vulg.: si petierit', intransiti
bo formakoa izanarren ogi osagarri zuzena duela ageri da, latinez panem
akusatibokoaz eraikirik dagoenaren parean. Bizkairako ikus Rifr. y Sent.,
n.O 257: Ezeafeaquio daueanari ta yay onderextanari, 'no pidas al que
tiene, y si al que bien te quiere', baina hala ere, n.O 25: Arloteari emayoe
araufa, eseatueo die ZOfa, 'al mendigo dale el hueuo, pedir te ha el
palillo escarbader'. Halako berbo-jokoak izendatzeko agian deponente
hitza erabil dezakegu, zeinek transitibo formaz intransitibo zentzua dute
nentzat ere balioko lukeen. Izan ere, euskaraz kasu horretan hainbat
berbo dugu banan banan ikertu behar liratekeenak. Egungo egunean
eskatu eta beste halako batzu forma transitibora aldaturik agertzen dira.

Bilbao, 1989-garreneko Apirilaren 29-an.
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NOTE A PROPOS DE QUELQUES POINTS DE TYPOLOGIE
DES LIQUIDES ET VIBRANTES EN ALTAIQUE

Michel Morvan

VA 04-1055 CNRS-Vniversite de Bordeaux

Les langues alta'iques possMent essentiellement deux types de Iiqui
des (on englobe ici les vibrantes sous cette denomination generale). Tout
d'abord une liquide laterale qui peut dans certains groupes d'idiomes
etre absente it l'initiale des mots, ou bien chuter en finale (I). Ensuite
une vibrante faible qui n'apparait pas, elle non plus, it l'initiale des
termes autochtones et donne lieu 1:1 un substitut dans les autres positions
ou se reduit au degre zero (2).

II convient semble-t-il de distinguer l'altalque occidental de l'altalque
oriental. Dans Ie premier, la vibrante rest une sorte de phoneme se
situant quelque peu 1:1 la fron-Here entre les liquides et les dentales, et elle
est faiblement vibree. Dans Ie second, auquel il parait souhaitable de
rattacher Ie japonais commun, il s'agit encore d'un phoneme-limite mais
ce dernier est davantage une vibrante-dentale alveolaire 1:1 vibration plus
ou moins forte. En tout etat de cause, la nature de ces vibrantes tend it
nous rappeler la facilite avec laquelle certains phonemes alternent dans
les langues de structure typologique ancienne telles que les langues
agglutinantes par exemple. On mentionnera ici la faible distance phoneti
que qui existe entre Ie basque r et Ie basque d, fait que l'on peut ilIustrer
par les exemples comme:

bsq. bidasoi(n) "vent de mer tourbilIonnant", qui est un emprunt au
castilIan virazon "id.".

bsq. duR "je l'ai" (Ronca!) pour dUI, dud- (batua).

L'altalque admet, precisement, Ie passage de d 1:1 r (ou I), qui a pu se
produire par l'intermediaire d'une spirante 0, bien qu'un tel intermediaire

(I) M. RASANEN, Zur Lautgeschichte der Tiirkischen Sprachen, Helsinki, 1949, p. 210-212.

(2) M. RASANEN, op. cit., p. 213-216.
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ne soit pas absolument necessaire: turk ada(q) "pied"l turk tchouvache
ora "id.". La dentale peut de son cote passer a la naso-dentale n (3), ce
qui la non plus ne surprendra pas Ie bascologue (alternance de la lere

personne du singulier nil -tl-d-). Quant a ia vibrante, elle peut en
alta"ique donner une siffiante sourde -ou sonore: tUrk tur ou tuz "aspect"
(var. dur, tus); turk kor ou koz "voir" (var. gor, goz, kuz, tchouv. kus) (4).
De nouveau on constatera que Ie basque fait souvent alterner la vibrante
et la siffiante: bsq. intzaur "noix", en composition intxauz-, bsq. erranle
san "dire", bsq. ernailesnai "eveille".

Les liquides, qu'il s'agisse de lou r (vibrante), ne sont pas presentes
a l'initiale des mots en mongol, tout comme en tUrk. Pour ce qui
concerne les termes empruntes, la langue remedie a cette "absence" en
ayant recours a une prothese vocalique. Ainsi Ie sanscrit ratna "joyau,
pierre precieuse, perle" devient aratna en mongol, iirdiini en vieux-tUrk.
II n'est point besoin de rappeler que l'euskara n'a pas de termes debu
tant par une vibrante initiale: lat. rege(m) donne bsq. errege "roi"; cast.
raspa "rape" donne bsq. arraspa "rape ou raclette a nettoyer Ie petrin".
En mongol khalkha, dialecte principal de la RPM, il existe une vibrante
forte alveolaire (5), qui a tendance a s'assourdir en finale ou devant une
occlusive. On releve en mongol des passages de r a I et de r a s comme
en turk (6). De plus Ie r du mongol ecrit correspond en tUrk tantot a un
r, tantot a un z issu de *r (7). L'alternance lin est attestee.

Si l'on examine maintenant les langues toungouses, on constate
l'existence des liquides I et r (vibrante). La liquide I alterne a l'initiale
avec la naso-dentale n pour un meme terme: ainsi on aura toung.
fijkilnuki "fleche"; lamulnamu "mer". Dans les mots empruntes, Ie toun
gouse, qui n'admet pas la vibrante r a l'initiale, remplace cette vibrante
par son systeme lin: par exemple Ie terme signifiant "russe" ou "Rus
sie", devient IUfa ou nUfa. Outre, une fois encore, la caracteristique
typologique commune relative a l'absence de vibrante a l'initiale des
mots, on peut observer que Ie basque, comme Ie toungouse, fait alterner
I et n pour un meme terme

(3) M. RAsANEN, op. cit., p. 215-218 et 221-222.

(4) On remarquera la forme de ces lexemes diir "aspect" et kiiz, kus "voir" qui
pourraient etre compares avec une assez bonne vraisemblance aux formes basques i-dur-i
(var. i-rud-I) et i-kus-i.

(5) VLADIMIRTSOV, Sravnitelnaja Grammatika mongolskogo pismenogo jazyka i chal
chaskogo narecija, V'vedenie i Fonetika, Leningrad, 1929, p. 58.

(6) VLADIMIRTSOV, op. cit; p. 360, §§ 216-218.

(7) C'est-a-dire Iitt. "terre sombre" de lur "terre" et bel "noir".
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bsq. lapur / napur "voleur"
larru / narru "peau"
lurbel / norbel "lieu ou la neige a disparu" (7)

N. Poppe et W. Bogoraz nous donnent des indications sur la favon
dont se comporte la vibrante dans les dialectes toungouses. Pour Poppe,
en solon, la vibrante r represente plutot une vibrante faible (8). Pour
Bogoraz, la vibrante du lamoute "acquiert apres I, m, n ou n une nuance
de dentale it vibration rectuite et fait l'effet d'un d''' (9). En even, il existe
outre un 1 doux, une variete de r qui produit l'effet d'un dr (occlusive
retroflexe?) apres une nasale (10) ou une laterale (11). En ude, 1 repre
sente un son intermectiaire entre n et nb du russe, tandis que la vibrante
alteme avec 1(12). L'altemance vibrante/dentaie est retrouvee en toungouse
mandchou: mandch. eru/etu "fort"; buru/butu "sombre, cache"; toung.
duru ( = mongol diM) "aspect"/solon dutCi (13).

Le coreen, comme l'indique Ch. Haguenauer (13), connait sous un
meme signe graphique un f it vibration rectuite et un 1 plutot lateral.
L'auteur ajoute qu'aucun de ces deux sons n'intervient it l'initiale d'un
mot indigene. La laterale 1- des mots empruntes est passee it n-, et
meme au degre zero.

(8) N. POPPE, Materialy po solonskomu jazyku. Leningrad, 1931, p. 101.

(9) W. BOGORAz, Materiaiy po lamutskomu jazyku, p. 4.

(10) LEVIN, Kratkij evensko-russkij slovar, Moscou, 1936, p. 110-111.

(II) J. BENZING, Lamutische Grammatik, Wiesbaden, 1955, p. 9.

(12) SNEJDER, Kratki) udejsko-russkij slovar, 1936, p. 90.

(13) CH. HAGUENAUER, Origines de la civilisation japonaise, Paris, 1956, p. 413.





EUSKARA KONSTITUZIOTIK
(Oharrak)

Bilbo, 1988-X

Abel Muniategi

Espainiar Konstituzioaren 3, 1 eta 2, atalak honela dio:

"El castellano es la lengua espaiiola oficial del Estado. Todos
los espaiioles tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla.

Las demas lenguas espaiiolas seran tambien oficiales en las
respectivas Comunidades Aut6nomas de acuerdo con sus
Estatutos."

I. Zer da "ofIzialtasuna"?

Derrigorrez aztertu beharrekoa da Auzitegi Konstituzionalak Euske
raren Erabilpena Araukotzezko Legeari buruz 1986.go Ekainaren 26an
eman 82. Epaia.

Konstituzioak ez du adierazten zer den "ofizialtasuna", baina, Epai
honen 2. Zuzenbide-Oinarriaren arabera, "gaztelania Estatuaren hizkun
tza ofiziala da" eta Estatua "Espainiako botere publikoen multzoa" da,
hor sartzen direlarik "autonomo eta tokikoak".

Beraz, "gaztelania Espainiako lurralde osoan botere publiko guztien
hizkuntza ofiziala da".

Horrek esan nahi du botere publikoen artean eta subjektu pribatue
kiko "ohizko komunikazio-bidetzat onartua" dela "baliotasun osoz eta
zuzenbidezko ondorioz".

Horregatik, "gaztelania Espainiar Estatu osoan botere publikoen arte
ko, eta euren aurrerako, ohizko komunikazio-bidea da".

Horrela, "gaztelania ez den hizkuntzen baten erabilpen soila ezin
liteke Espainiako lurraldearen zati batetan ezarri", eta ezin liteke gaztela
nia ez dela ezagutzen alegatu.
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Hona hemen guzti honen emaitza: Euskeraren Erabilpena Arauko
tzezko Legea, bere 8,3, atalean, Konstituzio kontrakoa da, zeren honela
bait dio, alegia:

"Gorago agindutakoa hala dela ere, udalaren gizarte-hizkuntzazko
egoera dela eta, herritarren eskubideen kaltetango gerta ez
dadinean, herri agintariek, Toki-Arduralaritzaren alorrean, eus
kera bakarrik erabili ahal izango dute."

Eta hau Konstituzioaren aitatu 3,1, atalaren aurka doa, zera esaten
b<!-itu gaztelaniaz:

"Todos los espafioles tiene el deber de conocerla y el derecho
a usarla."

Hori hor, nahiz eta lehen aitatu atalean "herritarren eskubideen
kaltetango gerta ez dadinean" esan, euskara bakarrik erabiliz, hizkuntza
hau ez dakitenen interes eta eskubideak zokora daitezke, Auzitegi Kons
tituzionalaren eritziz, ze ez dago euskara ezagutu beharrik.

Baina, arazo honek beste galdera batetara garamatza:

II. Zer da "deber" edo "beharra"?

Espainiar guztiek dute gaztelania ezagutu beharra".
Xedapen honek ez du berdinik Zuzenbide gonparatuan. Nola jarri

liteke holako zerbait Konstuzioan? Gangarkeri bat da. Gauza bat da
hizkuntza ofiziala ezagutzen delakotzat ematea eta beste bat ezagutu
beharra. Non daude giza-eskubideak?

Nola nahi ere, gaztelania jakin beharra ez da ofizialtasunaren ondo
rio bat, ze, horrela balitz, euskara ere, gure Komunitate Autonomoan
ofiziala denez, ezagutu beharra izanen litzateke eta ez da hori gertatzen,
ez Konstituzioan eta ez Estatutuan.

Edo, bestela, gaztelania ofiziala bada eta, horregatik hain zuzen,
jakin beharra badago, eta beste hizkuntza ofizialak (koofizialak), euskara,
esate baterako, ez badago zertan ezagutu, gauza bat da "ofizialtasuna"
eta beste bat "koofizialtasuna". Ez dira berdin. Diskriminazio argi bat
nabari da euskararen aurka, bigarren mailako jarriz. (Ikus lehen aitatu
Epaiaren 3. Zuzenbide-Oinarria).

Adibidez, Galizako 1983.ko Ekainaren 15eko Hizkuntz Normalkun
tza Legeak, 1,2, atalean, galizar guztiek zutela galizera ezagutu beharra
jartzen zuen, eta Auzitegi Konstituzionalak, 1986.go Ekainaren 26-ko 84
Epaian, Konstituzio kontrakotzat deklaratu zuen xedapen hori, esanik
bakarrik dagoela "beharra" gaztelania ezagutzeko eta ez beste hizkuntzak.
Hauek erabiltzeko "eskubidea" besterik ez dago, soilik.
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Gaztelania, beraz, hizkuntza ofiziala baino zerbait gehiago da.

Euskarak lege-menpetasuna "dU gaztelaniarekiko. Eta hau ez da diglo
sia soziologikoa, hau lege edo eskubide diglosia da, aprioristikoa, bestea
baino askoz txarragoa. Diglosia honekin ez dago soziologikoa gainditzerik
eta euskararen etorkizunak hasieratik du oinarrizko oztopo nabarmena.

Honela ez da posible benetako elebitasun soziologikoa, zeren honek
eskatzen bait du, guttienez, legezko hizkuntz-berdintasuna, eta hau ez da
ematen ez Konstituzioan eta ez da ere, esan bezala, Estatutuan, ez baitu,
euskararekiko, "deber" hori ipintzen. Euskarak ere ezagutu "beharra"
behar luke lagungarri eta ez erabiltzeko eskubide hutsa, besterik gabe.

Euskara beharrezko balitz, Arduralaritzak euskara soilik erabili ahal
izango luke Komunitate Autonomoan, bai beste Arduralaritzekin eta bai
hiritarrekin, eta gaur ezin duo

Egun euskararen erabilpen soila hiritarren esku dago, ez Arduralari
tzaren esku, Euskara soilik erabiltzea, Arduralaritzan, inpugnagarria da
eta, ondorioz, Arduralaritzak bakarrik erabil lezake soilik, hiritarrengan
dik errekurtsurik ez bada.

Hau guztiau honela da, hastapenean aitatu Epaiaren arabera. Zerbai
tegatik errebokatu zituen Araukotzezko Legearen 6,2, in fine, eta 8,3,
atalak.

Beste era batera. Nola liteke euskara Euskal Komunitate Autono
moan ofiziala izan eta Arduralaritzak berak, ofizioz, soilik erabili ezin,
gaztelania paralelorik gabe?

Ba, hori egingo balu, Auzitegi Konstituzionalak dioenez, euskara
ezagutzen ez duenaren eskubideak baztertuko lituzkelako.

Norbaitek alegatzen badu ez duela euskara ezagutzen, Arduralaritzak
legearen eraginez, berdintasun printzipioz, ziurtasun-juridikoz, eta, abar,
gaztelaniara jo beharra duo

Hemen, gizartean eta legean diskriminatutako hizkuntza erabiltzeak
diskriminazioa dakar. Ongi!

III. "Bertso zarrak fuemen gaiiian"

"arrazoi gabe eman ziguten
lege kontrako jazkera,
ganera berriz kontari daude
galduko dala euskera,
gogor egiten ez bazaiote
oientzat ana ez gera!"

Arrazoi zuen Txirrita bertsolariak.





ERDAL ADJEKTIBO ERREFERENTZIALETARAKO
EUSKAL ORDAINAK

Leioa, 1989-IV-26

Martxel Ensunza

Egia esan, adjektibo erreferentzialei buruz euskaraz idatzirik dagoena
bizpahiru orrialdetara bil daiteke guk dakigularik. Mikel Zalbide, Andoni
Sagarna eta guk geuk buruturiko zenbait lanetan inoiz aipatuak izan
badira ere, adjektibo erreferentzialei buruzko Ian monografikoren berririk
ez dugu. Gauzak horrela, eta inguruko erdaretan duten pisua eta garran
tzia kontutan harturik, nola edo halako sistematizazioa egitera eta euskal
ordainak aurkeztera ausartu gara, helburu hauek lortu ditugun ala ez
bestelako kontua delarik.

Honetaz gain, mota hauetako adjektiboetarako bai euskara mintza
tuan zein idatzian eman diren ordainak, gure eritziz, ez dira beti zuzenak
izan, eta erabilera oker honek ere bultzatu gaitu lerra hauek plazaratzera,
azterketa sakonagoetarako abiapuntua izan daitezkeelakoan.

DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

Nolabaiteko definizioa ematearren, ondokoa esan daiteke: adjektibo
erreferentzialak, zerbaiti erreferentzia egiten diotenak dira, zerbait hori,
edo beste modu batez esatearren, adjektibo hauen iturria, izena, aditza,
adberbioa, zenbatzailea eta beste adjektibo bat izan daitekeelarik.

Beraz, ez gara J. N. Levi-k "nominal nonpredicating adjectives"
izendapenaren inguruan azterturiko adjektiboetara mugatuko, hizkuntza
lari honek, aipaturiko etiketaren azpian, izenetatik eratorritakoak (eta ez
denak) bildu bait ditu. Guk geuk, "erreferentzialak" izendapenaren bar
nean, arestian esaniko iturrietatikoak aztertuko ditugu, mota honetako
adjektiboetarako lehen hurbilketa izan nahi duen Ian honetan. Zein bere
iturriaren arauera tratatzeko arrazoiak egon daitezkeela ukatuko ez dugun
arren, ikuspegi praktikoari lehentasuna emanik, nahiago izan dugu gau
zak era honetan aurkeztea.



578 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

Begi bistakoa da, esaterako, isladatzaile-k islada(tu)-ari erreferentzia
egiten diola, banakor .... bana(tu), neurgarri .... neur(tu) beldurti .... beldur,
osasuntsu .... osasun, gorriska .... gorri, hamartar .... hamar, hirukoitz .... hiru,
bakun -+ bat, koniko .... kono, modular .... modulu, bektorial -+ bektore,
etab.

Arestikoa bezain nabaria da, halaber, ezen adjektibo kalifikatibo hutsek
ez dutela ezelako erreferentziarik eramaten, ez bait dugu uste, handi,
txiki, gorri, eder eta abarrekoek deusi erreferentzia egiten diotenik.

Adjektibo erreferentzialek duten ezaugarri garrantzitsua, honako hau
dugu: nekez hartzen dituzte graduatzaileak, hau da, oraingoz behintzat,
geroago ez dakigula, ez dugu uste "oso banakorra", "elektroniko sama
rra", "guztiz infinitesimala", "integragarriegia" eta "biziki modularra"
modukoek zentzu handirik dutenik. Aitzitik, "oso zabala", "handi sama
rra", "guztiz zikina", "txikiegia" eta "biziki garbia" erakoak zentzuzkoak
direla esan dezakegu.

Dena dela, aipaturiko ezaugarria ez dugu gauza absolututzat hartu
behar, hizkuntzaren garapenean graduatzaile batzuk erreferentzialekiko
lotura lortu bait dute. Eta puntu honetara heldurik, gaztelaniatiko zenbait
adibide erabiliko ditugu, alboko hizkuntzen inguruan hegaz egin ondo
ren, gaztelaniaren gainera lurreratzen bait gara, gurekiko interferentzi
hizkuntza nagusia bera delarik.

Diogun, beraz, ezen "musica rockera" eta "producto perecedero"
direlakoekin batera, "musica muy rockera" eta "producto muy perecede
ro" ere entzun eta irakurri egin daitezkeela gaur egun, "izena + adjektibo
erreferentziala" moduko multzoren batzutara, graduatzaileek nolabaiteko
sarrera erdietsi dutelarik.

Berau, ezetz badirudi ere, kontutan hartzekoa da euskal ordainak
emateko orduan, zeren, geroago ikusiko dugunez, erreferentzialei aurre
egiteko euskaraz ditugun baliabideak murriztuko bait zaizkigu.

Oso hizkuntza joria da gaztelania adjektibo erreferentzialen sorkun
tzari dagokionez, beronetarako eratorpen-mekanismoak erabiltzen ditue
larik. Hona hemen adibide batzu:

- BLE: derivable, transformable.
- DERO: llevadero, perecedero.
- DIZO: movedizo, caedizo.
- IVO: deductivo, distributivo.
- NTE: oscilante, dominante.
- TORIO: gravitatorio, combinatorio.
- OSO: gaseoso, esponjoso.
- AL: normal, sindical.
- ICO: numerico, algebraico.
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- ANO: booreliano, luterano, cercano, lejano.
- NEO: instantaneo, curvilineo.
- ARlO: unitario, fraccionario.
- INO: dafiino, femenino.
- ESCO: canallesco, principesco.
- 100: calido, s6rdido.
- AR: angular, modular.
- IL: infantil, juvenil.
- ENTO: amarillento, grasiento.
- ESTRE: terrestre, campestre.
- EO: aureo, niveo.
- ACEO: grisaceo, farinaceo.
- IZO: enfermizo, rojizo.
- ADO: dentado, alado.
- UDO: forzudo, lanudo.
- 1STA: progresista, centrista.
- ERO: rockero, salsero.
- DOR, TOR, SOR: ladrador, inductor, tensor.

Beste multzo batetan, jatorri geografikoa adierazten dutenak, hots,
gentilizioak sar daitezke, hala nola, toledano, salmantino, madrilefio, aus
trfaco, ibicenco, ovetense, japones, irani, moscovita, chipriota etab. Rala
ere, berauetarako ordain zuzenak ditugunez, -ARt-TAR atzizkiaren bidez
eraturikoak hain zuzen, jatorri-arazoa konponduta daukagula esan deza
kegu, nahiz eta gaztelaniaz dagoen barietatea askoz handiagoa den euska
rak ager dezakeena baino. Aipaturiko atzizkiaz gainera, betidanik erabilia
izan da gaur eguneko euskaldun "jantziok" zokoratuegia daukagun-(e)ko
ere. Beharbada, gehiegikerian erortzen ari gara bata puztu eta bestea
zapuztean.

Erreferentzialen erabilpena oso handia dela esatean, ez dugu uste
sekulako aurkikuntza burutu dugunik. Begi bistakoa da, eta ez hizkuntza
teknikoan soilik. Edozein liburu, aldizkari eta egunkari irakurriz edota
hizkuntza mintzatuari dagokion edozein esparru, dela irratia, telebista
zein norberaren berbaldia entzunez jabetuko gara adjektibo haUl~n

ugaritasunaz.

EUSKARAK DITUEN BALIABIDEAK

Azalduriko adjektiboak eratzeko orduan gaztelaniak darabilen proze
dura eratorpenarena izanik ere, gure eritziz, euskarari dagokionean, bide
bakarra barik, zenbait bide desberdin erabil daitezke gaztelaniaz datozki
gun adjektibo erreferentzialetarako ordainak emateko orduan.
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Hizkuntza bien arteko garapen-faseak aintzakotzat harturik, edo hobe
to esan, bata garaturik dagoela eta bestea azpigarapen-egoeran bizi dela
nabaria izanik, ez dugu uste betirako errezeta miresgarririk emateko
zorian gaudenik; gure asmoa, gaztelaniaz etengabe eta indartsu etortzen
zaizkigun mota honetako adjektiboetarako ordainak azaltzea da.

Has gaitezen, bada, erreferentzialetarako ordainak izan daitezkeenak
aztertzen, hemendik aurrera erabiliko dugun notazioa ondokoa delarik:

A eta B: izenak
b*: adjektibo erreferentziala

Beraz, gaztelaniaz etorriko zai?:kigun "Izena + Adjektibo erreferen
tziala" moduko izen-sintagmak AB* ikurraz adieraziko ditugu.

Orohar, bost baliabide desberdin aurkitu ditugu mota honetako adjek
tiboen euskal ordainak eman ahal izateko:

1. Eratorpena

Euskal atzizkiak eta euskal zein erdal erro lexikalak erabiliz, ordain
egokiak sort daitezke zenbait kasutan. Aipa ditzagun, esaterako: zatigarri,
higikor, biratzaile, hamartar, oliokara, adartsu, hirukoitz, basati eta igokari.

Bide honetatik abiaturik, segidan azalduko ditugun puntuok kontu
tan hartzeko modukoak dira gure eritziz.

* Forma berbera aurkezten duen erdal atzizki batek edukin semanti-
ko desberdinak ager ditzake:

mentiroso = que tiene costumbre de mentir.
gaseoso = que se halla en estado de gas.
fistuloso = que tiene forma de fistula.

* Edukin semantiko berbera adierazteko, atzizki desberdinak erabil-
tzen dira:

perteneciente al sol = solar
perteneciente a la tierra = terrestre

que esta debajo del mar = submarino
que esta debajo de la tierra = subterraneo

Euskaraz ere antzeko asimetriak aurki ditzakegu.

AIde batetik, forma berbera aurkezten duen euskal atzizki batek
edukin semantiko desberdinak ager ditzake:
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mingarria = mina egiten duena
neurgarria = neurtu egin daitekeena
gorrotagarria = gorrotatua izatea merezi duena

Bestalde, edukin semantiko berbera adierazteko, atzizki desberdinak
erabiltzen dira:

askatzen duena = askatzailea
aspertzen duena = aspergarria
hegaz egiten duena = hegalaria

Laburbilduz: euskal eta erdal atzizkien arteko harremanak ez dira
batere biunibokoak. Hortaz, adibidez, erdaraz "-BLE" atzizkiaz eraturiko
guztiek ez dute zertan "-GARRI dunak" izan behar euskaraz, eta alde
rantziz.

Eta, eratorpenaz gainerako baliabide guztietarako erabili beharrekoa
den arren, esan dezagun, dagoenekoz, erizpide onomasiologikoari eutsi
beharko diogula, hots, kontzeptutik abiatuko gara, kasu bakoitzari dago
kion hizkuntz zeinura heltzeko, aurkako norantza duen erizpide semasio
logikoa arriskutsua da eta.

Ahal izanez gero, hauxe da, gure ustez, erreferentzialei aurre egiteko
daukagun biderik egokiena. Lehenik, benetako adjektiboak sortuko ditu
gulako, eta bigarrenik, inoiz "izena + adjektibo erreferentziala" moduko
izensintagman graduatzaileren bat tartekatuko balitz, euskaraz ere tarte
kapen hori lortzeko behaztoporik ez legokeelako.

Dena den, eratorpena ez da erreferentzialekiko erabateko mekanis
moa, ez bait da beti erabilgarria izango.

Edozein modutan, sorbide itxuroso eta dotorea bada ere, euskal eta
erdal semantikaren eta eratorpen-mekanismoen ezagumendu zehatza eska
tzen duo

Kasu guztietarako baliagarria ez izateaz gain, beste oztopo bat ager
daiteke bide honetan barrena goazelarik. Zer gerta daiteke adjektiboaren
nominalizazioa suertatzekotan? Bada, agian, adjektiboa sortzeko erabili
dugun atzizkia, nominalizazioa gertatzekotan erabiltezina izatea.

"Carga movil", "particula movil" eta antzekoetarako ordainak emate
ko orduan, "higikor" erabil dezakegu inolako istilurik gabe. Aitzitik, "un
movil se desplaza con una velocidad de 5 m/s" testuinguruan, "higikor"
barik, "higikari" izan liteke kasu honetarako hitza; gaztelaniaz gertatu
diren zenbait adjektiboren nominalizazioak nekez gerta daitezke euskaraz.

Beste kasu batzutan, ordea, adjektibo zein izen modura erabil daite
ke atzizki berberaz baliaturik eratutako hitza, esate baterako, "herriaren
askatzaileak" (izena) edo "indar askatzailea" (adjektiboa).
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Nolanahi ere, erdal Ab* direlakoak, euskaraz ere Ab* sekuentzia
berean eratuko ditugu, "karga higikorra" edo "Iiburu aspergarria", adibi
dez, eta ez b*A eran, batzutan entzun eta ikus daitekeenez. Salbuespen
bakarra -AR/-TAR atzizkiaren bidez eraturiko adjektiboetan izan daiteke,
berauek izenarekiko kokagune biak onartzen dituztelarik.

2. Izenlaguna

Gaztelaniatik etengabe etortzen zaizkigun "izena + adjektibo errefe
rentziala" moduko sintagmak, "izenlaguna + izena" eran ere eman dai-

tezke euskaraz. Beraz, erdal Ab* modukoak, euskaraz B I~r~ ~~ IA

gisakoak izango dira baliabide honi dagokionez, "B", adjektiboari dago
kion izena, eta "x", "ko" delakoak onar dezakeen deklinabide-atzizkieta
rikoren bat izanik.

Esan gabe doa, semantikak sekulako garrantzia du zeren, "ciudad
fronteriza" "mugan dagoen hiria" eta "energia solar" "eguzkitik datorren
energia" baldin badira, ez bait dago inolako oztoporik "mugako hiria" eta
"eguzkitiko energia" moduko ordainak emateko orduan.

Hala ere, asimetria semantikoak egon ba daude, hau da, kasurako,
gaztelaniatik datozkigun "solar" guztiek ez dute beti gauza bera adieraz
ten. Adibidez:

energia solar = eguzkitik datorren energia
homo solar = eguzkitiko energiaz baliatzen den labea
panel solar = eguzkitiko energia biltzeko erabiltzen den panela.

Honelatan, bada, ez dugu uste, "eguzkitiko labea" eta "eguzkitiko
panela ganorazko ordainak direnik; beste baliabideren bat erabili beharko
dugu.

Aipaturikoez gain, hona hemen gaur egun normaltasun osoz erabili-
tako zenbait adibide:

aldiuneko potentzia = potencia instantanea
lurpeko kablea = cable subterraneo
zenbakizko kontrola = control numerico

Hala ere, adjektiboaren nominalizazioa edo graduatzaileren baten
tartekapena gertatzekotan, istilu galantak ekarriko dizkigu baliabide honek,
nahiz eta teorian izenlagunak nominalizatzeko oztoporik ez egon, (gerri
ko, belarrondoko, bururako, etab.).

Adibide bat aipatzearren, demagun "campeonato mundial". Aparte
ko istilurik gabe "munduko txapelketa" izan daiteke kasu honetarako
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ordaina. Dena den, "mundial"'adjektibo erreferentziala gaztelaniaz nomi
nalizaturik dago jadanik, "en estos mundiales todos utilizan un 4-4-2"
edo "Lineker ha sido el maximo goleador del mundial" tankerakoak
entzun eta irakur daitezkeelarik.

Puntu honetara heldurik, gure eritziz, planteatu beharreko bi galdera
daude:

a) Gaztelaniaz gertatu den nominalizazioa euskaraz ere burutu beha
rra al dago derrigor? Hau da, gaztelaniaz "mundial" nominalizaturik
agertuko den kasu guztietan, guk "munduko txapelketa" erabili ala nomi
nalizaziora joko dugu?

b) Nominalizaziora jotzekotan, nola? "Munduko"-ari eutsiko diogu
ala mailegatu egingo dugu adjektibo erreferentziala, "mundial" alegia?

Agian, ohitura-kontua da. Gaztelaniaz ere "mundial" izen gisa era
biltzean, ba dakigu beronen azken erreferentzia "campeonato" dela eta
ez, adibidez, "libro". Euskaraz ere gramatika-mailan ez legoke aparteko
oztoporik "munduko" erabili ahal izateko. Arazoa, "munduko"-ari erre
ferentzia jakina ematea da, hots, "munduko" esatean edo idaztean "mun
duko txapelketa" ulertzea.

Eta atal honi amaiera emateko, esan dezagun, ezen oso kokagune
erabilia ez bada ere, izenlaguna izenaren ostean ere jar dezakegula, A +
B (x) ko egitura onargarria gerta daitekeelarik.

Bestalde, euskararako lexikogenesian aritu eta aritzen diren zenbait
hizkuntzalarik "ko" eta "zko" direlakoei kategoria eratorlea eman dietela
dakigun arren, guk geuk, argiagoa delakoan, nahiago izan dugu izenlagu
na deritzon baliabide honetara ekartzea.

3. Dun elementuaren bidezko hedapena

Dundunak konposatuak ala eratorriak direneko eztabaidan sartu gabe,
mota guztietako eritziak bait daude, gure aburuz, baliabide hau lagunga
rri gerta dakiguke zenbait kasutan.

Zer esanik ere, dun elementua erabili ahal izateko, adjektibo errefe
rentzialak zerbaiten edutezko erreferentzia isladatu beharko duo

Demagun, esaterako, "superficie granular". Metalurgian erabiltzen
den "grano" hitzerako euskal ordaina "ale" baldin bada, ez legoke apar
teko oztoporik "aledun gainazala" eratzeko orduan, "superficie granular
= aleak dituen gainazala" den neurrian. Era berean, "rueda dentada" eta
"pieza defectuosa", "hor>ltun gurpila" eta "akastun pieza" sintagmen
bidez eman daitezke, "hortzak dituen gurpila" eta "akatsak dituen pie
zak" bait ditugu.
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Hala eta guztiz ere, egia esan, ez dugu uste adjektibo erreferentzia
len kasurako oso baliabide emankorra denik, nahiz eta gaztelaniatiko "A
de B" eta "A con B" izen-zintagmen ordainak sortzean mekanismo
garrantzitsua den. Dena dela, gutxitarako bada ere, erreferentzial batzuta
rako erabilgarria izan daitekeelakoan aipatu nahi izan dugu.

Egitura honek, halaber, osagaien alderantzikapena onartzen du, "B
dun A" eta "ABdun" modukoak zuzenak direlarik.

Nominalizazioa eta graduatzaileak direla eta, kasu honetan ere zen
bait istilu egon daitezke, izenlagunari dagokion kasurako iradokitakoen
antzerakoak, nahiz eta dundunak nominalizatzeko oztopo teorikorik ez
dagoen (zaldun, errudun, arduradun, etab.). Hala ere, dundunek konfigu
razio plurikategoriala agertzen dutenez, "dirudunak boterea dauka", "agu
re dirudun batekin ezkondu zen" eta "dirudun etorri zen Amedketatik"
kasu, arazo hauek leunagoak bide dira izenlagunari dagozkionak baino.

4. Konposizioa

Konposizioa ere izan daiteke "izena + adjektibo erreferentziala"
moduko sintagmen ordainetarako baliabidea, eta konposizioaren barnean
menpetasunezko izen-konposizioa edo tatpurusa deritzona hain zuzen.

Konposizio-motak berak dioskunez, mekanismo honetaz baliatu ahal
izateko, izenak erabili beharko ditugu, gaztelaniaz datorkigun Ab* mul
tzoa, euskaraz, B-A eran eman beharrean gaude, B, b* adjektibo errefe
rentzialari dagokion izena delarik.

Beraz, gaur egun entzun eta irakur ditzakegun "nazional arazoa" eta
"ekonomiko azterketa" ez dugu uste batere zuzenak direnik. Zalantzatan
egon gaitezke "nazio-arazoa" ala "arazo nazionala" eta "ekonomi azter
keta" ala "azterketa ekonomikoa" eratzeko orduan, baina azkeneko lauak
zuzenak diren bitartean, hizkuntzaren fisonomiari buruzko eztabaidak
aIde batera utzirik, lehen biak okerrak dira gure eritziz. Erreferentzialak
izanik ere, adejktiboak dira "nazional" eta "ekonomiko", eta, beraz,
izenaren eskuinean kokatu beharrekoak.

Dituen mugak dituela, etekin handiko baliabidea dugu. Hona hemen
adibide batzu:

espectro luminoso = argi-espektroa
poder calorifico = bero-ahalmena
capa electr6nica = elektroi-geruza
semana cultural = kultur astea
movimiento ondulatorio = uhin-higidura
tensi6n superficial = gainazal-indarra
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campo gavitacional = grabitazio-eremua
nivel energetico = energi maila
amilisis factorial = faktore-analisia
conductividad residual = hondar-eroankortasuna

Hala ere, eta aipaturiko adibideetarako eman ditugun euskal ordai
nak eman litezkeen bakarrak ez badira ere, ez dugu adjektiborako solu
ziorik aurkitu, izen-sintagma osorakoa baizik, beronek jarriko dizkigun
mugak ia gaindiezinak direlarik.

"Factorial" hitza nominalizaturik dago gaztelaniaz, "el factorial de
un mimero" modukoak arruntak direlarik. Hortaz, arestian aipaturiko
adibidean, "faktore-analisia" onargarria bada ere, nominalizazioan beste
era batez jokatu beharko dugu, "faktorial" hitza mailegatzea ezinbestekoa
zaigula.

Gauza bera esan daiteke "ocular" hitzari buruz. "Orbita ocular"
"begi-orbita" izan daitekeen arren, "mikroskopioaren okularea" "okula
rea" izango da, ganorazko soluzio hoberik asmatzeko gai ez bagara.

Halaber, graduatzaileekiko istiluak larriak dira. "Musica rockera" dela
korako ordaina ematean "rock-musika" egin badezakegu ere, "musica
muy rockera" modukoaren kasuan erabiltezina gertatuko zaigu konposi
zioa, gaztelaniaz, graduatzaileak adjektiboa graduatzen bait du, berau,
euskaraz, konposizioaz baliatuz ezinezkoa delarik; lehenik, konposatua
ren mugatzailearen eta mugakizunaren arteko edozein motatako tarteka
penik egiterik ez dagoelako, eta bigarrenik, graduatzailea konposatuaren
aurrean kokatzekotan, azken finean mugakizuna graduatuko genuleelako,
konposatuaren gunea mugakizuna bait da; eta graduatu beharreko adjek
tiboak mugatzailearekiko lotura dauka.

Honelatan, bada, soluzio hoberik asmatzeko gauza ez bagara, maile
gutzara jo beharko dugu, "rockero" hitza ere gureganatu beharrean izan
go garelarik.

Zenbait kasutan, segidan datozenak bezalako izen-sintagmak eraiki
ditzakegu, hots:

hoja acorazonada = bihotz-formako hostoa
secrecion aliacea = baratxuri-usaineko jariakina
liquido vinoso = ardo-koloreko likidua

Baina, zer esanik ez, erreferentzialak zein hitzi egiten dion erreferen
tzia ezagutzeaz gain, "aliaceo ---> ajo" esaterako, zertan egiten dioIi ezagu
tu beharko dugu, forman, usainean, kolorean etab.

Aipatutakoekin batera, "hoja muy acorazonada" eta "secrecion fuer
temente aliacea" ere aurki daitezke, berauetan mailegutzara ez jotzekotan
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zenbait parafrasi-saio burutu beharko ditugu ordain itxurosoak aurkitu
arte.

Geure eskarmentuaz baliaturik, baliabide autoktonoen zerrenda hemen
txe amaitu dela esan dezakegu. Esan gabe doa, aipaturiko kasuetarako
eragozpen nabariak dituen sintaxi librea beti eskueran daukagun meka
nismoa da, berau, edonork ulertuko duenez, lerro hauetan aztertu eta
sistematizatu ez dugun bestelako kontua delarik.

Dena den, normala denez, euskarak eskainitako baliabideak agortuta
koan, mailegutzara jo beharko dugu.

5. Mailegutza

Azkenerako utzi badugu ere, arrazoia ez da baliabide-zerrenda hone
tan azken tokian egotea, bigarren dibisioko mekanismo delakoan, baizik
eta beste baliabide guztiak aztertu eta gero, mekanismo egokirik aurkitu
ez badugu, mailegutzara jo beharrean gaudela adieraztearren.

Jakin ba dakigu, "organico", "normal", "reactivo" eta "automatico"
adjektiboek zeintzu hitzi egiten dieten erreferentzia. Dena dela, "quimica
organica", "distribuci6n normal", "potencia reactiva" eta "control auto
matico" euskaraz emateko orduan, "kimika organikoa", "banaketa nor
mala", "potentzia erreaktiboa" eta "kontrol automatikoa" direlakoetatik
aparte, ez dugu uste bestelako soluzioak ganorazkoak direnik. Hemen
egingo ez ditugun arren, proba batzu egin daitezke "organo", "norma",
"erreakzio" eta "automata" edo egon litezkeen beste ord.ainen batzueta
tik abiaturik, mailegutza ez den baliabide autoktonoren bat erabiliz, "orga
nico", "normal", "reactivo" eta "automatico" direlakoen ganorazko ordai
nak aurkitu ahal izateko. Ez dugu uste inolako emaitza positibotara
helduko garenik.

Kasu askotan, beraz, ezinbesteko mekanismoa izango da mailegutza,
hizkuntzaren fisonomia galtzaile irtengo bada ere. Nolanahi ere, hizkun
tzaren aide fisonomikoari dagokion garrantzia ukatu gabe, baliabide honek,
abantailak ere ba dituela azpimarratu behar dugu: erosoa izateaz gain,
graduatzaile eta nominalizazioarekiko inolako buruko minik ez digu sortuko.

Eta azkenik, nahiz eta astunak izateko arriskuan eroriko garen, berriz
ere errepikatuko dugu: "izena + adjektibo erreferentziala" sekuentziari
eutsiko diogu, alderantzizko ordena, gure eritziz, gaitzetsi beharra dagoelarik.

Hortaz,
kimika organikoa (bai), organiko kimika (ez)
kontrol automatikoa (bai), automatiko kontrola (ez)
burruka sindikala (bai), sindikal burruka (ez)
hizkuntza nazionala (bai), nazional hizkuntza (ez)
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ADJEKTIBO BERBERAKO SOLUZIO DESBERDINAK

Batzutan adjektibo erreferentzial berberaren aurrean, soluzio desber
dinak hartu beharrean egongo gara nahi eta nahi ez.

Azter ditzagun, adibidez, "haz elettronico" eta "marcador electroni
co". Lehenengorako ordaina "elektroi-sorta" izan badaiteke ere, ez dugu
uste bigarrenerakoa "elektroi-markagailua" denik. Arrazoia, begi bistakoa
denez, honako honetaIi datza: adjektibo biek daramaten erreferentzia
desberdina dugu. "Haz elektronico" delakoan dagoen elektroniko adjekti
boak, elektroiari egiten dio erreferentzia, eta "marcador electronico"-an
dagoenak elektronikari; beste modu batetara esanik "izena + adjektibo
erreferentziala" sintagma bakoitzari dagokion oinarriko perpaus-eskema
desberdina da:

elektroi-sorta: elektroiz osoturiko sorta
markagailu elektronikoa: osagai elektronikoz eraikitako markagailua

Beste horrenbeste esan dezakegu "estructura nuclear" eta "reactor
nuclear" direlakoei buruz. Lehenengorako ordaina "nukleo-egitura" izan
daitekeen arren ("egitura nuklearra" era zuzena da gure eritziz), bigarre
nerako soluzio bakarra "erreaktore nuklearra" bide dugu. Hortaz, erdaraz
datozkigun "electronico", "nuclear" eta abarrek ez dute zertan "elektroi-"
eta "nukleo-" derrigorrez izan behar beti.

Honek, ondokoa esatera garamatza: hizkuntzak eskaintzen dizkigun
baiiabide lexikogenesikoez gain, bestelako erreferentzia estraiinguistikoak,
hots, zientifikoak, teknikoak, kulturalak azken finean, beharko ditugu
euskara ez den beste hizkuntza batez etorritakoei soluzio egokiak eman
ahal izateko, edo hizkuntz termino hutsetan esatearren, oinarriko perpaus
eskemak agintzen du azalgaineko sintagma nola egituratu.

ADJEKTIBO ERREFERENTZIAL KONPLEXUAK

Izen honen bidez ondokook adierazi nahi ditugu, alegia: barnean
erreferentzial bakuna edukirik ere, berauek baino konplexuagoak diren
adjektibo erreferentzialak, aipaturiko konplexutasuna prefixazioz zein kon
posizioz lortua izan delarik. Erreferentzialen inguruko problematikak mota
hauetakoak bildu behar dituela uste dugunez, hona hemen, denak ez
badira ere, gaztelaniaz erabilitako ondoko hauek, hots:

Acalorico
ADaxial
AEROdimimico
ANaxial

ANTEdiluviano
ANTIdeflagrante
ANTROPOmetrico
APICOdental
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AUTOcatalitico
AXIOmetrico
AXONOmetrico
BARlcentrico
BAROmetrico
BIBLIOgnifico
BIestable
BRAQUIfacial
CACOf6nico
CARTOgnifico
CICLOterapeutico
CIRCUMpolar
CISalpino
CITOgenetico
CITRAmontano
CLAUSTROf6bico
CLEIDOcraneal
CLOROanemico
COlateral
CONcentrico
CONTRAconceptivo
CORTICOterapeutico
COSMObiol6gico
CRIPTOgnifico
CRONOmetrico
CUADRlpoiar
DECAmetrico
DEClmetrico
DENTOlabial
DESmontable
DEUTEROpiramidal
DIAcritico
DINAMOmetrico
DISfuncional
DOLICOcefalico
ECONOmetrico
EGOcentrico
ELECTROacustico
ENDOcentrico
ENTREmezclable
EPlcentrico
EQUImolecular
ERITROf6bico
ERGOterapeutico

EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

ESFENOpetroso
ESPIROgraftco
ESTAFILOdermico
ESTENOcardico
ESTEREOf6nico
ETNOgrafico
EXAfasico
EXAQUIStetraedrico
EXcentrico
EXOenergetico
EXTRAlingiiistico
FENOtipico'
FILOgenetico
FISICOquimico/QUIMICOfisico
FITOgeografico
FLUBIOmetrico
FOTOgrafico
GEOtermico
GLOTOdidactico
GONIOmetrico
HELIOcentrico
HIALOtecnico
HIDROterapeutico
HIGROmetrico
HIPERgeometrico
HIPOgastrico
HOLOgrafico
HOMOgrafico
ICNOgrafico
ICONOgrafico
ICOSitetraedrico
INFRAorbitario
INorganico
INTERactivo
INTRAmolecular
Irresoluble
ISOcromlitico
KILOmetrico
LEPTOsomlitico
LUMINOtecnico
MACROc6smico
MAGNETOdinamico
MAXILOdental
MECANOgrafico
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MEGAciclico
MELOdramcitico
METAlingiiistico
MICROeconomico
MILlmetrico
MIRIAmetrico
MNEMOtecnico
MONOatomico
MOTOpropulsable
MULTIpolar
MUSCULOcutaneo
NARCOterapeutico
NEOtropical
NOMOgratico
NO nuclear
OLlGOtermico
OROgrafico
ORTOnormal
PARApolicial
PALEOgnifico
PENTAfasico
PERclorico
PERImetrico
PETROgrafico
PIEZOmetrico
PIROtecnico
PLANImetrico
PLENIpotenciario
PLUBIOmetrico
PLURIceluiar
POLlfasico

POSTindustrial
PNEUMOgastrico
PREnatal
PRETERnatural
PROposicional
PROTOhistorico
PSEUDOcientifico
PSICOanalitico
RADIOterapeutico
REabsorbible
RENOgonadalPERIcardico
RETROrreflejante
SEMIcilindrico
SEROterapeutico
SINCROdiferencial
SINfasico
SOCIOeconomico
SUBatomico
SUPERestructural
SUPRAdialectal
TALAterapeutico
TAQUImetrico
TELEmagmcitico
TERMOionico
TETRAfasico
TRANSalpino
TRIdimensional
TRONCOconico
ULTRAsonico
UNIdireccional

Konplexu hitza erabili dugu eta ez parasintetiko, beronen definizioa
ri dagokionean, hizkuntzalari guztien aburuak batera ez datoz eta. Hona
hemen zenbait eritzi:

MOLlNER, M."

Parasintesis: Manera de formarse las palabras en la que intervienen
simultanea pero no sucesivamente la composici6n y la derivacion, p. ej.
"desalmado", en la que simultaneamente se ha adjuntado a "alma" el
prefijo "des-" y la terminacion "-ado", pues no existen las palabras
"desalma" ni "almado".
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LAZARO CARRETER, F.

EUSKERA - XXXIV (2.a1dia)

Parasintesis: Procedimiento de formaci6n de palabras que participa
de la composici6n y la derivaci6n. La parasintesis funde ambos procedi
mientos y forma derivados y compuestos a la vez; como "picapedrero",
de picar + piedra + el sufijo -ero; "endulzar", de en + dulce + ar. Los
parasinteticos no deben confundirse con los derivados de voces com
puestas. Asi, "antepechado" es derivado de "antepecho", compuesto de
ante + pecho; pero "desalmado" es parasintetico porque no tiene nues
tra lengua los vocablos "desalma" ni "almado".

REAL ACADEMIA ESPANOLA

Parasintesis: Formaci6n de vocablos en los que interviene la compo
sici6n y la derivaci6n: encafionar.

DUBOIS, J.

Parasintetica: Una palabra parasintetica esm formada por la adici6n
combinada de un sufijo y un prefijo; por ejemplo "alunizar", formada
por el prefijo "a-" y el sufijo "-izar", mientras que "aluna" y "lunizar"
no estan documentadas.

URRUTIA CARDENAS, H.

Lexia parasintetica: Morfema lexicogenesico prefijo + morfema base
+ morfema lexicogenesico sufijo.

ONIEVA MORALES, 1. L.

Parasintesis: Procedimiento de formaci6n de palabras en el que se
dan de manera solidaria la derivaci6n y la composici6n, sin que la
palabra central que no es sufijo ni prefijo participe mas de la una que de
la otra. Asi, se forman mediante parasintesis:

- picapedrero (picar + piedra + sufijo -ero)
- desalmado (prefijo des- + alma + sufijo -ado)
- radiotelegrafista (radio + telegrafo + sufijo -ista)

Antza denez, eritzi batzuren arauera, prefixazioa konposizioaren azpi
multzoa da. Dena den, arazo eztabaidagarri hau aIde batetara utzirik,
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"radiotelegrafista" parasintetikoa bada (kontutan har dezagun, bai "radio
telegrafo" zein "telegrafista" hitzek existentzia dutela) aurkezturiko zerren
dakoak ere parasintetikoak dira. Aitzitik, beste eritzi batzuren arauera, ez
dira parasintetikoak, zeren aurkeztu dugun zerrendako adjektibo guztiei
maiuskulak adierazi diren elementuak kendurik, geratuko direnek ere
existentzia bait dute.

Bestalde, jakin ba dakigu, adjektibo erreferentzial konplexu hauen
iturriak desberdinak direla. Hona hemen adierazi nahi duguna:

- acalorico, a- + calorico da, eta ez acalor +-ico
- postindustrial, post- + industrial da, eta ez postindustria + -al
- sincrodiferencial, sincro- + diferencial, eta ez sincrodiferencia + -al
- transalpino, trans- + alpino da, eta ez transalpe + -ino
- inorganico, in- + organico da, eta ez in6rgano + -ico

aitzitik
- cronometrico, cronometro + ico da, eta ez crono + metrico
- bibliografico, bibliografia + ico da, eta ez biblio + grafico
- perimetrico, perimetro + ico da, eta ez peri + metrico
- baricentrico, baricentro + ico da, eta ez bari + centrico

Hau horrela delarik ere, zilegi bekigu esatea, erreferentzial konplexu
hauek aurkeztean izan dugun helburu bakarra hauxe izan dela: aide
guztietatik datozkigularik, berauetarako soluzioak ere aurkitu beharko
ditugula azpimarratzea.

Egia esan, erreferentzial konplexu hauen inguruko kontua ez dugu
oraindik sistematizatu, baina, esan dezagun, ezen, zenbait kasutan, berre
ratorpena, konposizioa (tatpurusa eta bahuvrihi-ren bat), postposizioa eta
bestelako hedabide sintagmatikoak erabiliz soluzio autoktonoak aurki
daitezkeen arren, hala nola:

- kaloriarik gabeko olioa
- uholde aurreko animalia
- eztandaren aurkako elementua
- zirkuitu biegonkorra
- zilindro ardazkidea
- mekanismo desmuntagarria
- irudi erdizirkularra
- fase bakarreko sistema/sistema fasebakarra
- fase bitako sistema
- hiru fasetako sistema



592 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

- fase anitzetako sistema
- oreka ezegonkorra
- erreakzio ez-nuklearra
- molekularteko lotura
- ekuazio ebaztezina
- historiaurreko zantzua
- potentzia birzurgagarria
- arrazonamendu sasizientifikoa
- egitura azpiatomikoa
- kono-enbor erako irudia
- etnografi azterketa
- mikroekonomi egoera
- superegitura-baldintza etab.,

gehienetan, adjektiboa mailegatu beharrean izanen gare1a. Gainera, hona
ko hau ere kontutan hartzekoa da: batzutan, adjektiboari legokiokeen
izenik ez dago; "superestructural", "bibliognifico" "prehistorico" eta
"cacofonico"-arekin batera, "superestructura", "bibliografia", "prehisto
ria" eta "cacofonia" dauden arren, kasurako, "magnetotermico", "helio
centrico", "postindustrial" eta "adaxial" adjektiboei legokiekeen izenik ez
dago guk dakigula. Kasu hauetan, dauden aukerak murriztu egingo zaiz
kigu, izenaren beharra duten mekanismoak blokeaturik daudelarik. Zer
esanik ez, adjektiboa mailegatu egin beharko dugu.

Zeren, adibidez,
superegitura-baldintza
bibliografi berrikustapena
historiaurreko zantzua
kakofoni fenomenoa etab.

eman ditzakegun arren, ez bait dugu uste "etengailu magnetotermikoa"
"eredu heliozentrikoa", "egoera postindustriala" eta "posizio adaxiala"
direlakorik ezean, parafrasirik gabeko bestelako ordainik dagoenik.

SOLUZIO UNIFORMERIK EZA

Lerro hauetan zehar ikusi ahal izan dugunez, adjektibo erreferentzia
letarako soluzio uniformerik ez dago, gure ustez behintzat, kasuan kasu
ko erabakiak hartu beharko ditugularik.
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Are gehiago oraindik. Erdaraz datozkigun "izena + adjektibo errefe
rentziala" sekuentzia sintagmatiko berbererako, euskaraz, zuzenak diren
soluzio batzu egon daitezke. Demagun, esaterako, "poder destructivo".
Gure eritziz, "ahalmen errauslea", "errausketa-ahalmena" eta "errauske
tarako ahalmena" zuzenak direlarik, aukeratu egin beharko dugu, gerora
zein geratuko den, hots, zein lexikalizatuko den, denborak eta erabilpen
maiztasunak esango digutela. Hau da, zenbatekoa den ez dakigun denbora
tarte baten buruan, beharbada, forma bakarra baino ez dugu erabiliko.

Hortaz, gure asmoa ez da "proceso industrial", "politica monetaria"
etabarretarako soluzio bakarra ematea, dauden soluzioak azaltzea baizik.
Aukera dagoelarik, faktore batzu, hala nola, hizkuntzaren fisonomia eta
sortuko dugun hizkuntz erregistroaren adierazpen-eta zehaztasun- mai
la hartu beharko ditugu kontutan bat ala beste hautatzeko orduan, eta
arestian esan dugunez, denbora eta erabileraren poderioz, inoiz, forma
bat lexikalizatuko da.

Dena den, ez dezagun ahaz, ezen "naranjas valencianas" eta "fuerza
gravitatoria" direlakoekin batera, "naranjas de Valencia" eta "fuerza de
gravedad" ere egon ba daudela, gauza bera adierazten dutelarik. Aitzitik,
"Atletico de Madrid" eta "Atletico madrilefio", guk dakigula, ez dira
gauza bera.

Zer esanik ez, ereduren bati oratzekotan, askoz gertuago gaude
ingelesetik gaztelania eta frantsesetik baino, ingelesak darabilen menpeta
sunezko izen-konposizioa eta euskarak darabilena oso antzekoak bait
ditugu. Gaztelania eta frantsesa, aldiz, ez dira aipaturiko mekanismoaz
baliatzen.

Edozein modutan, kontutan hartzekoa da oso, ezen, ingelesez,

heat capacity
atom bomb
electron density
vector field
ground state
surface tension
space charge
minority carrier
elbow pipe
crystal structure
mass number
quantum mechanics
sound wave eta
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wave theory direlakoekin batera,

celestial horizon
centrifugal force
crepuscular ray
focal distance
herbaceous dicotyledon
naval meteorology
nuclear power
linear velocity
lunar day eta

solar energy ere egon ba daudela. Beraz, ingelesak konposizio-ahalmen
handia daukan arren, adjektibo erreferentzialak ere erabiltzen ditu.

Are gehiago,

atom shell
anode current
ion density
cathode ray
electron microscope eta
gravitation energy direlakoekin batera,

atomic model
anodic polarization
ionic charge
cathodic coating
electronic valve eta
gravitational attraction ere egon ba daude.

Gure ustez, euskaraz ez dago soluzio bakarra eskaintzerik, baina,
nolanahi ere, aukeratuko dugunak zuzena izan behar duo

Esan gabe doa, lerro hauek idaztean izan dugun helburua ez da izan
erreferentzialei buruzko azken hitza ematea, geure eskarmentutik aterata
ko zenbait burutazio baizik, edo beste hitz batzutan esanik, erreferentzia
lekiko hurbilketarako lehen saioa. Zabalik dago, beraz, eztabaidarako
atea.

Azkenik, ezin ditzaket aipatzeke utz Mikel Zalbidek eta Miren Azka
ratek egindako oharrak eta iradokizunak; baliagarriak izan zaizkit oso.
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COMO GAZTELERAZKO JUNTAGAILUAREKIKO
INTERFERENTZIAN SARTURIKO ATRIBUZIOAREN

ESPARRUKO EGITURAK

[gone Zabala Unzalu eta
Juan Carlos Odriozola Pereira

1. SARRERA OROKORRA

Beste nonbait -Zabala et al (1989)- gazteleraren como juntagailua
ren itzulpen edo pareko posibleen ikuspegi orokorra profilatzen saiatu
gara eta erdietsi ere, bi eremu sintaktiko garden erdietsi dugu, zeregin
interlinguistiko hauetaz aritzerakoan: Batetik como juntagailu menpera
tzaile modura erabiltzen denekoa, eta beraz menperakuntzaren eremua,
eta bestetik, askoz ere barreiatuagoa bide den atribuzioaren eremua.

Lan hau, bigarren eremu orokorrean suerta daitezkeen interferentzia
linguistikoak finkatu/konpondu nahirik, aurreko beste horren atzetik sor
tu da.

"Atribuzio" delako kontzeptua erabiltzean, konsziente gara atribu
zioari eta predikazio arruntari dagozkien eremuak finkatzeak berehala
ekartzen dituen arazoez, eta ikuspegi semantiko, morfosintaktiko edo
sintaktikoari jarraituz oso ondorio ezberdinak lortzen direla ere, badakigu.

Guk geuk, eztabaida horiek aIde batera utziko ditugu, berorietan
murgilduko bagina artikulu honen helburua den gaira sekula ere helduko
ez baikinateke. Horrela ba, atribuzioaren eremuari murriztapen gutxien
jarri dizkioten autoreei jarraituko gatzaizkie, eta beraz, atributiboen artean
sailkatzeko balio dezakeen edozein ezaugarri duten aditz guztiak hartuko
ditugu kontutan.

Baina, ezer baino lehenago, atribuzioaren kontzeptua modurik zaba
lenean jasotzeko dugun interesa azaldu behar dugu nonbait: Gaztelera
ren como juntagailua nolabaiteko (konparaketa-) menperakuntza egitura
tzeko erabiltzen ez deneko kasu guztiak eremu bakarraren baitan kokatzeko
bidea, zentzu (semantiko) zabaleko atribuzioarena dugu. Berez, euskal
sistema linguistikoan ditugun absolutibo mugagabe/mugatu eta prolatibo
direlako markak, bai eta seguraski ikusteko ditugun ISab•.mugg. + bezala
/modu /gisa...+ adlat./ines... direlakoak, nola edo halako eredu atributi
boetariko bati dagozkio.
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Gramatikalariek, atribuzioa edo predikazio nominalaren ezaugarri
berezienetarikoen artean, subjektu eta atributuaren arteko komunztadura
eta batzutan "kopula" ezabatzeko aukera ezezik, sarri askotan perpaus
atributiboetan gertatzen den atributua ezabatzeko ezintasuna azpimarratu
dute. Horrela ba, hona hemen Hernanz & Brucart-ek (1987), ezaugarri
hori ulerterazteko eskaini dizkiguten adibideetariko batzu:

(1) a. Los perros ladra'On inquietos.
b. Los r'Os ladra'On.

(2) a. Las ovejas son mansas.
b. *Las ovejas son.

Behaketa horri dagokionez, Riegel (1985) hizkuntzalariaren lana aipa
tuko dugu soilik, bertako sailkapena, gure Ian honetarako ekarri dugularik
oso baliogarri gertatu baitzaigu. Autore horrek, ezabaketa onartzen duten
aditzak atribuzioaren esparrutik baztertu gabe, aditz atributiboen artean
bi talde dagoela kontsideratu du, alegia, aditz atributibo ez-okasionalak
(atributuaren ezabaketa onartzen ez dutenak) eta aditz atributibo okasio
nalak ("atribututzat" har daitekeen elementu horren ezabaketa onartzen
dutenak).

Aditz atributibo okasional horiek (occasionneUement attibutifs RIE
GELen terminologian), atributuaren ezabaketa onartzen dutenez, erlazio
anaforiko baten bidez buruturiko desglose bat onartuko dute. Hona
hemen, autore honen lanean aurki daitezkeen adibideetariko bat:

(3) Pierre est rentre ivre.
(3a) Pierre est rentre.
(3b) A ce moment-la if hait ivre.

2. EUSKAL BIBLIOGRAFIA

Knorr-ek (1979), seguraski arlo honen gaineko bereizkuntza zorro
tzenetarikoa eginez, gure ondoko bi erromantzeen como/comme juntagai
luek sarri askotan atributua txertatzeko erabilera espletiboa dutela azpi
marratu du:

(4) Mi padre estuvo como gudari en Artxanda.
(5) Comme directeur if est ifficace.

Mota horretako egiturak euskaratzeko orduan, bezala edo antzeko
juntagailuak (gisa, legez, modura,erara, ...) erabiltzean gure hizkuntzaren
sena nolabait bortxatzen dugula salatu du autore honek.

Antzeko eritziak irakur daitezke beste autore askoren idazkietan
-Lafitte (1944), Salaburu (1984), Euskaltzaindia (1985)-. Izan ere, atribu-
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tua txertatzeko euskarak dituen baliabide jatorrak absolutibo mugagabea
eta prolatiboa direla, eta halaber inguruko hizkuntzen eraginez 0 + beza
fa / modura / gisa(ra) / erara direlako baliabideak jatorrizkoak baztertuz
joan direla esan da behin eta berriro.

Dena dela, aurrerago joan nahi izan dugunean, prolatibo eta absolu
tibo mugagabearen erabilera-eremuak ere inola ere garbi ez daudela ikusi
dugu berehala.

Prolatibo marka har dezakeen elementuaren izaera sintaktikoari dago
kionez, eritzia eman duten autoreak -Rebuschi (1982), Euskaltzaindia
(1985)- bat etorri dira: Osagarri zuzenari esleituriko atributuari (predika
tu osagarriari) dagokio.

Modu horretara, subjektuari loturiko atributu bati prolatibo marka
eranstekotan, ondorio ez-gramatikalak lortuko genituzke:

(6) *Morroitzat joan da kanpora -Rebuschi (1982)-.

Dena dela, prolatiboa duten elementuen funtzioak halabeharrez osa
garri zuzenaren atributuarena izan behar duela esana badugu ere, alde
rantzizko baieztapena okerra litzateke. Izan ere, osagarri zuzenaren atri
butu guztiek ez dute prolatiboa onartzen, batzu (hala nola bihurtu, bilakatu
eta izendatu aditzei dagozkienak) absolutibo mugagabean agertu ohi dire
larik -Euskaltzaindia (1985)-.

Osagarri zuzenaren predikatu osagarri honek marka bat edo bestea
hartzen dueneko kasuak karakterizatu nahirik, Trask-en (1981) lanera jo
behar izan dugu, bertan oso datu argigarria aurkitu dugularik. Aipaturiko
autorearen eritziz, -tzat atzizkia beti "essive suffix" (atzizki esiboa) den
bitartean, absolutibo mugagabea, batzutan, esiboa eta beste batzutan,
traslatiboa izango da.

Bi termino hauen esangura finkatzeko asmotan, Dubois-en (1979)
hiztegira jo dugu ondoko definizioak lortu ditugularik: Traslatiboa proze
su konkretu baten ondoren lortzen den ezaugarri baten egoerari egokitu
rik, esiboa egoera kontingente bat, hau da, egoera hori bertara heltzeko
segitu den bidea aipatu gabe adierazten duen kasua izango da. Adibidez:

(7) a. Mediku egin da (traslatiboa).
b. Mediku da (esiboa).
c. Mediku modura, ona da (esiboa).

Guzti honetatik atera daitekeen ondorioa, hauxe da: Euskaraz, osa
garri zuzenaren "atributu" esiboak prolatiboan deklinaturik agertzen bide
dira; gainerako atributu guztiak ordea (subjektuarena eta osagarri zuzena
ren atributu traslatiboak, absolutibo mugagabean deklinatzen dira.

Baina, arazoa ez da hain erraza, aurretik egindako kontsiderazioak
onarturik ere, hiztun desberdinek prolatiboari interpretazio semantiko
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desberdinak ematen baitizkiote. Horrela, Euskaltzaindiaren (1985) eritziz,
(8) perpausean nolabaiteko anbiguitatea dagoke, bi modutara (8a eta 8b)
uler daitekeelarik:

(8) Erregetzat hartu ninduten gizon haiek.
(8a) Errege izateko hartu ninduten (Errege egin ninduten).
(8b) Errege nintzela pentsatu zuten.

Dena dela, zenbait hiztunengan, hegoaldeko zenbait hiztunengan
hain zuzen ere, ez da horrelako anbiguitaterik gertatzen. Hiztun horiek,
prolatiboa, ordezkaketa ("substitution" Rebuschiren hitzetan) adierazteko
soilik erabiltzen dute eta horrela, ez dute (9) delakoaren moduko perpau
sik onartzen -Rebuschi (1982)-:

(9) Morroitzat bidali dut.

Horrela ba, aipaturiko hiztunek (8) perpausari (8b) interpretazioa
besterik emango ez lioketela pentsatu behar dugu.

Esan beharra dago Rebuschik "substitution" terminoa, Lafitteren
(1944) zentzuan erabili duela, hau da, prendre X pour Y delako zentzuan.

Euskal gramatikaz aritu diren autoreei dagokienez, prolatiboaren era
bilera-eremu semantiko horren inguruko argirik aurkitu ez dugula esate
ko beharrean gaude: Autore batzuk prolatiboa beti por/pour preposizioa
ren bidez itzultzen duten bitartean -Azkue (1925), Villasante (1978)...-,
beste batzuk, zenbaitetan por/pour eta beste zenbaitetan, como/comme
juntagailuen bidez itzul daitezkeen adibideak eskaini dizkigute -Lafitte
(1944), Alvarez (1978), Knorr (1979), Salaburu (1984)...-.

Adibide horietatik, batzutan azalpen espliziturik aurkitzen ez bada
ere, ondoko ondoriora hel daiteke: Euskal gramatikalariek, orokorki -Lafitte
(1944), Alvarez (1978), Knorr (1979), Salaburu (1984)...- prolatiboa gutxie
nez bi eremu semantiko desberdinetan erabili behar dela defenditu dute,
alegia Lafittek (1944) "substitution" eta "attribution" izenen bidez aipatu
dituenak. Hona hemen Lafittek emandako adibideen artean hautatu ditu
gun batzu:

(10) Zozotzat hartu (=prendre pour un imbecile). (substitution)
(11) Utziko ditugu azitzat (=nous les laisserons pour semences).

(attribution)
(12) Erregetzat hautatu (=choisir comme roi). (attribution)

KNORRek, aipaturiko eremu semantiko horren ('substitution') erre
ferentzia egiteko, "okerreko identifikazioa" terminoa erabili duo Guk
geuk, ustezko identifikazioa delako adierazpidea nahiago dugu, prolatiboa
ren bidez aditzera ematen den identifikazio hori, okerra nahiz zuzena
izan baitaiteke gure ustez.
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Edozein kasutan ere, prolatiboa darl:!-maten (edo eraman beharko
luketen) egituren artean, batzu, ondoko bi parafrasien artean lehenengoa
ri egokituko genizkioke eta beste batzu bigarrenari:

(i) X, y dela pentsatu. (ustezko identifikazioa)
(ii) X, y izateko... (atribuzioa)

Sarrera bibliografiko hau bukatzeko, absolutibo mugagabearen ingu
ruko ohar batzu, besterik ez dugu egingo.

Hasteko, esan dezagun euskaraz subjektuaren posizioan deterrnina
tzailerik gabeko izen sintagmarik ezin ager daitekeela -Goenaga (1980)-.
Bestalde, gramatikalarien lanetatik isladatzen den eritziaren arauera, aitzi
nean absolutibo mugagabea atributu guztietarako kasua zen -Lafitte
(1944), Alvarez (1978), Irigoien (1985)...-. Modu horretara, aurreko garaie
tan behintzat, absolutiboan deklinaturiko subjektua edo osagarri zuzena
beraien atributuetatik bereiztea erraza zatekeen:

(13) Morroi (atrib.) gelditu da (=lan hori egiteko gelditu da).
(14) Morroia (subj.) gelditu da (=nor gelditu den).

Denboran zehar, baina, erabilera hori, murriztuz joan da eta zenbait
euskalkitan oraindik ere bereizketa egiten bada ere, batez ere izan aditz
atributibo tipikoaren atributuen kasuan, absolutibo mugatua agertzen da
ia beti.

Dena dela, egon aditzari lotutako atributu mugagabea izan aditzari
lotutakoa baino sarriago erabiltzen denez (bai bizkaieraz behintzat), zen
bait autoreren artean, horrela estandarizatzearen aldeko joera nabaria
ikus daitekeela aipatu du Trask-ek (1981).

Oinarrizko euskal gramatikak irakurtzean, beste atributu batzuren
kasuan ere, ikus daiteke absolutibo mugagabearen erabilera promoziona
tzeko joera hori: Hasteko, izan eta egon ez diren aditzen atributuen
kasuan edo atributu gisa agertzen den izena edo adjektiboa aurretik
ezaguna ez den zerbaiten erreferentzia egiten duenean -Lafitte (1944),
Alvarez (1978)-. Bestalde, lanbidea, kargua eta abarreko esangura seman
tikoa duten atributuen kasuan -Knorr (1979)-.

3. EZTABAIDA

3.1. Eskema orokorra

Aurreko bi sailetan aztertu dugunaren arauera, aurkituko ditugun
egitura atributiboak ondoren laburtuko ditugun eskema desberdinetara
egoki daitezkeela aurresan dezakegu:
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(1) ISabs.1 + IS?! + AKOPUIa (izan/egon).
lkertzaile hori, ospetsua da.

(2) ISabs.1 + IS?! + A.tribulibo ez-okasionala
Experimentua, baliogarri gertatu da.

(3) ISabs.! + IS?! + A.tribulibo okasionala
lkertzaile hori, irakasle sartu da Unibertsitatean.

(4) ISerg. + ISabs.1 + IS?! + Aatributibo ez-okasionala
lkertzaile gehienek, experimentua, interesgarritzat hartu dute.

(5) ISerg. + ISabs.1 + IS?! + Aatributibo okasionala
lkertzaileek, hipotesi hau, oinarri(tzat/modura) erabili dute.

(6) ISabs.! + IS?I + ISabs.! + Akopula
lkertzaile hori, nobelagile modura ere, ezaguna da.

(7) ISerg.! + IS?! + ISabs.. + Atrantsitiboa
lkertzaile horrek, nobelagile modura ere, Ian handia egin duo

(8) ISerg.! + IS?! + Aatributibo ez-okasional.
Proiektu horrek, interesgarri dirudi.

(9) ISerg. + ISdatl + IS?! + A.tributibo ez-okasionala
lkertzaile gehienek, ideia honi, interesgarri deritzote.

I. Eskema

OHARRAK:

a) Azpiindizeen bidez, atributua zein elementuri dagokion adierazi
dugu.

b) Atributuaren (kasu-)markak, ondorengo eztabaidan aztertuko ditu
gunez, oraingoz "?" ikurraz adierazi ditugu.

3.2. Absolutibo markaduR subjektuari loturiko osagarriak.

Bibliografian zehar lortu ditugun datuen arauera, saia gaitezen lehen
dabiziz 31 sailean egitura atributiboetarako proposatu den eskema sintak
tikoari eslei dakizkiokeen elementu morfologikoak aztertzen.

(1), (2), (3) eta (6) eskemetan, zenbait perpaus intrantsitiboren sub
jektuei dagozkien osagarri atributiboen aurrean gaude. Subjektu horiek,
jakina, absolutibo mugatuan deklinatuta daude:

(1) ISabs.! + IS?! + Akopula (izan/egon)
(2) ISabs.! + IS?! + Aatrib.ez-okas
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(3) IS.bs.1 + IS?l + A.trib.okas
(6) IS.bs.1 + IS?! + IS.bs.1 + AKOPUI. I Aatrib.ez-okas
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Lehenengo eskemari dagokionez, oinarrizko egitura atributiboaren
aurrean gaudela esan behar dugu. Aurretik esana dugunez, euskararen
aurreko egoera historikoetan aditz horiei loturiko atributua absolutibo
mugagabean agertzen bazen ere, gaur egL.. mugatua egiteko joera naba
ria da.

Edozein kasutan ere, Trask-ek (1981) aditzera eman duenez, zen
bait euskalkitan (zubereraz) mugatu eta mugagabearen arteko bereizketa
semantikoa egiten da. Gure ustez, oso interesgarri gerta daiteke bereizke
ta hori idazkera tekniko/zientifikoan, zenbait kasutan desanbiguazioa ekar
baitezake. Adibidez:

(15) Molekula hori, hartzailea da.
4=- (16) Molekula hori, hartzaile da.

Bi perpaus horien artean bereizketa semantiko nabaria ezar daiteke,
lehenengoan nolabaiteko identifikazioaren aurrean gauden bitartean, biga
rrenak atribuzio arrunta adieraziko duelarik. Hau da, (15) perpausa igorri
takoan, esate baterako erreakzio batetan zenbait elementu hartzaile eta
emalek parte hartzen dutela ezagun dugula, eta modu horretara, aipaturi
ko molekula hori, hartzailetzat identifikatu dugula pentsa daiteke. (16)
Perpausaren bidez ordea, aipaturiko molekula (bakar) horren ezaugarrie
tariko bat hartzaile izatearena dela adierazi dugu.

Egon aditzari dagokionez, bibliografiaren arauera, mugagabean dekli
naturiko atributuak hartzeko joera normalizatua dagoela pentsa daiteke,
aditz horrek txertatzen dituen egoerak edo ezaugarriak izan aditzak txer
tatzen dituenak baino iragankorragoak izan ohi baitira.

Amaitzeko, esan dezagun mota honetako perpausetan agertuko diren
osagarriak beti esiboak izango direla: berez, termino honen jatorri etimo
logikoa, latinaren esse aditzean dago, izaera eta bilakaeraren arteko dia
lektika isladatzearren aukeratu delarik.

Bigarren eta hirugarren eskemei dagokienez, autore gehienek mota
horretako egiturek onar ditzaketen aditzak, mugagabean deklinaturiko
atributua eskatzen dutenen artean bildu dituzte: gertatu, bihurtu, bilakatu,
egon, joan, gelditu, ...

Egitura hauetan berez absolutiboan dauden bi IS dagoela kontutan
hartzen badugu, subjektu- eta atributu-funtzioak bereizteko kasu-marken
bereizketa ere egitea komenigarriena dela dirudi. Horrela, subjektu fun
tzioa duen ISa mugatua azalduko den bitartean, atributu-funtzioa duena,
mugagabe egingo dugu.
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Edozein kasutan ere, aditzok bi taldetan banatzeko arrazoia, Rie
gel-en erizpidearen arauera bi jokaera desberdin duten aditzak existi
tzean datza, hirugarren eskemakoak atributibo okasionalak diren bitar
tean bigarren eskemakoak ez-okasionaltzat har baitaitezke.

Bestalde, bigarren eskemaren pean dau'den aditzen artean, bestelako
bereizketa bat egin daiteke Trask-en erizpideei jarraituz: AIde batetik
osagarri esiboak hartzen dituztenak eta bestetik, osagarri traslatiboak
eskatzen dituztenak.

(17) Molekula hori, hartzaile gertatu da erreakzioan. (esiboa)
(berez molekula hori beste gauza batzuren artean hartzaile da,
eta erreakzio honetan, bere izaeraren parte hom dagokion modu
ra jokatu du).

(18) Molekula hori, hartzaile bihurtu da. (translatiboa)
(lehen hartzaile ez zena, geroago hartzaile bihurtu da).

Hirugarren eskeman txerta daitezkeen aditzen artean, zailago zaigu
esibitateari dagokion bereizketarik egitea. Horrela ba, Trask-en tesitik
harturiko (19) delako adibiaren aurrean, bi interpretaziorako lekua dagoe
la esan dezakegu:

(19) Ameriketara artzain joan zen.

Hau da, adiera esiboa zein traslatiboa uler daiteke perpaus horretatik:

(19a) Joan baino lehen jadanik artzain zena, Ameriketara bere artzain-
-kondizioan Ian egitera joan zela. (esiboa)

(19b) Aurretik inola ere artzaina ez zena, Ameriketara joandakoan
artzaintzan Ian egiten hasiko zela. (traslatiboa)

Azken posibilitate honetarako, aipatzekoa da joan aditzak duen oka
sional delako kondizioa, lehenengo posibilitatearena baino ilunagoa dela:
Agian joaterakoan egin dela ulertuz gero, bestelako joan ez-okasional bat
onartu behar genuke, beti ere Ameriketara joan sekuentziaren gramatika
litatea uko gabe.

Edozein kasutan ere, Trask-i jarraiturik, hala osagarri translatiboek,
nola esiboek absolutibo mugagabearen marka onar dezakete, eta beraz,
(2) eta (3) eskemen atributuetarako, absolutibo mugagabea erabil dezake
gu inolako oztoporik gabe.

Sail honi bukaera emateko, azter dezagun (6) eskema. Zehazki begi
ratuz gero, lehenengo eta bigarren eskemekin duen ezberdintasun baka
rra subjektuari atributua ezezik beste osagarri atributibo bat ere gehitzean
datzala ikusiko dugu. Adibidez: (20) Molekula hori, oso lifikaz da perpau
sa igortzen dugunean, molekula bere aspektu guztietan efikaza dela adie
razten dugu. Baina pentsa dezagun efikazia hori molekula-izaeraren aspek-
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tu bati soilik esleitu nahi diogula; horretarako subjektuari beste osagarri
bat gehitu beharko diogu. Arazoa, osagarri horri kasu-markaren bat lotze
ko orduan sortuko da, zeren absolutibo mugagabe eginez gero atributua
eta gehitu nahi dugun osagarri murriztaile berria planu berean geratuko
bailirateke eta prolatiboa, osagarri zuzenaren osagarriei soilik lot dakie
keenez, kasu honetarako ezin erabil baitezakegu.

Modu honetara, beste marka baten beharraren aurrean gaude, eta
gure ustez erromantzeen kalkoa balitz ere, 0 + modura / erara /gisa ...
taldekoa izan daiteke marka hori.

(21) Molekula hori, hartzaile gisa, oso efikaz da.

Bestalde, mota honetako perpausetan, kopula-aditz tradizionalez gain,
gertatu, jazo, agertu, suertatu, azaldu eta antzekoen arlo semantikoko
aditzak erabil daitezke gutxienez.

(22) Molekula hori, (hartzaile gisa), oso ifikaz gertatu da.

Baliabide guzti horien artean, 0 + bezala zergatik sartu ez dugun
galde dezake batek baino gehiagok. Hori azaltzeko, konparazioari buruz
idatzi dugun artikulura jo behar dugu -Zabala et al. (1989)-.

Gogoratu 0 + bezala segmentua duten perpausen egitura sakonera
ko hipotesi batekiko konparaketa edo kookurrentzia proposa daitekeela.
Modu honetara, (23) Molekula hori, hartzaile bezala, oso efikaz gertatu da
perpausa igortzean, (23') Molekula hori, hartzaile balitz bezala, oso ifikaz
da uler daiteke.

Modura, erara, gisara, ..segmentuak ordea, ezin sar daitezke mota
horretako egituren artean eta nolabaiteko konparaketaren baitan agertzen
badira, aditza ezabatzean, genitibo-marka hartu beharko dute; beraz,
absolutibo mugagabean deklinaturikQ elementu bati lotuta agertzen dire
nean, atribuzioaren esparruan gaudelakoa, segurutzat jo dezakegu, inola
ko anbiguitaterik sortuko ez delarik.

3.3. Ergatibo markadun subjektuari loturiko osagarriak

Aurrera gaitezen orain, subjektuaren atribuzioari eslei dakiokeen
beste eskemara, hau da, ergatiboan deklinaturiko subjektuari lotzen zaion
osagarriari dagokionera:

(5) ISerg1 + IS?! + ISabs. + ~rantsitiboa

Kasu honetan, subjektuaren osagarriaz arituko garenez, ez dugu
prolatiboa erabiltzerik izango. Bestalde, ergatiboan deklinaturik dagoen
subjektuak, ez du, halaber absolutibo mugagabean deklinaturiko osagarri-
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rik onartuko: (24) */kertzaile horrek, nobelagile (ere), Ian handia egin duo
Horrela ba, aurreko kasuan bezala, (kanpo-) baliabide horietara jotzea,
beste irtenbiderik ez dugu izango. Adibidez:

(24') /kertzaile horrek, nobelagile modura (ere), Ian handia egin duo

(8) eta (9) ereduek, azalpen berezia behar dute nonbait:

(25) Proiektu horrek, interesgarri dirudL
(26) /kertzaile gehienek, ideia horri, interesgarri deritzote.

Lehenengoan, maila sintaktikoan, ISerg. eta ISabs.mugg. kontsideratu behar
dira, ergatiboa/absolutiboa delako eredua duen adizkiarekin batera. Maila
semantikoan ordea, nabaria da absolutibo-markadun elementua osagarri
zuzen logiko bati egokitu gabe atributu bati datxekiola. Berau, jakina,
irudi aditzaren ezaugarri morfosintaktiko eta semantikoei dagokie, baina
edonola izanik ere, osagarri modura har ditzakeen elementuen kategoriak
direla eta, egitura (semantiko) atributiboa dugula esan behar dugu, nahiz
eta egitura-maitan Proiektu horrek interesgarri dirudi eta Proiektu horrek
huts egin du direlakoak elkarretik ezin bereiztu.

(9) ereduaren kasuan, ISerg., eta ISdal. eta ISabs.mugg ditugu, ergatibol
datibo/absolutiboa ereduko adizki batekin batera, baina berriro ere, ohiz
ko ez den maila semantiko eta sintaktikoaren arteko komunztadurarik
eza dagoela esan behar da: Absolutibo-markaduna, nolabaiteko atributua
ri dagokio eta atribuzio horren subjektua, maila sintaktikoan datibo-marka
hartu duen elementua da. Hemen ere, ez dago /kertzaile gehienek, ideia
horri, interesgarri deritzote eta /kertzaile gehienek, ideia horri, amore eman
diote direlakoen artean bereizketa sintaktikoa egiterik, eritzi aditzaren
berezitasun (sintaktiko)ak direla kausa.

3.4. Osagarri zuzenari loturiko osagarriak

Amaitzeko geratu zaizkigun ereduak, objektu zuzenaren osagarriei
dagozkienak alegia, bibliografian prolatiborako deskribatu diren kontes
tuekin bat etorri direla esan behar dugu. Baina azter ditzagun zehatzago:

(4) ISerg. + ISabs. + ISn + Aatrib.ez-okas.
(5) ISerg. + ISabs. + ISn + Aatrib.okas.

Trask-ek erabili dituen kontzeptuak aplikatuz eta bi eskema horiei
dagokienez, hartuko duten osagarri esibo/traslatibo delakoaren arauera,
posibilitate bina bereiz daiteke. Hona hemen (4) eredurako adibideak:

(27) /kertzaile gehienek, interesgarritzat hartu dute experimentua. (esiboa)
(28) Au"eko ikertzaileek, posible bihurtu dute experimentu honen buru

keta. (traslatiboa)
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Bigarren posibilitate honetarako, osagarri traslatiboa izateagatik, bere
hala baztertuko dugu prolatiboaren erabilera (*Aurreko ikertzaileek posi
bletzat bihurtu dute experimentua), absolutibo mugagabearena bibliografia
ren arauera (bai eta gure konpetentzia linguistikoaren arauera ere) egokiena
datekeelarik.

(5) eskemarako, bereizketa bera egin daiteke:

(29) lkertzaileek, hipotesi hau oinarritzat erabili dute. (esiboa)
(30) lkertzaileek, sartu berria, proiektuaren zuzendari hautatu dute.

(traslatiboa)

Lehenengo adibideari dagokionez, bibliografiaren arauera behintzat,
ez dago prolatiboa ez erabiltzeko arrazoirik, objektu zuzenari dagokion
osagarria esiboa baita. Bigarren adibidean objektu zuzenaren osagarri
translatiboa dugunez, egokiago deritzogu absolutibo mugagabearen erabilerari.

Baina aurrera segitu baino lehenago, egin ditugun bereizketa guzti
horiek kontutan harturik ere, ikus dezagun, oraindik zenbait arazo kon
pondu gabe utzi dugula, adibidez, Euskaltzaindiak (1985) bere gramatikan
planteiatu dituenak. Arazo horiek, him dira:

Lehendabiziz, aditz konkretu batzuk prolatiboan zein absolutibo muga-
gabean deklinaturiko predikatu osagarriak onartzen dituztela:

(31) Neskame hartu dute lnixi.
(32) Neskametzat hartu dute Inixi.

Lehenengo arazo honi dagokionez, ikus dezagun itxuraz analisi bera
onartzen duten perpausak izanik ere, Riegel-ek (1985) perpaus atributi
boetarako proposaturiko froga aplikaturik jokaera desberdina dutela, (31)
perpausak nolabaiteko desglosea onartzen duen bitartean, besteak desglo
serik onartzen ez duelarik:

(31') Inixi hartu dute.
(31") Inixi neskame izango da.

Kasu honetan predikatu osagarria ezabaturik ere, perpaus gramatika
lak lor ditzakegula, garbi dago (Inixi hartu dute).

(32) Perpausak ordea, ez luke predikatu osagarriaren elipsia onartu
ko, aditzaren esangura aldatu gabe behintzat. Perpausaren edukin seman
tikoaren parterik handiena predikatu osagarri horretan datzala esan deza
kegu, aditza (atribuzioaren oinarrizko ereduaren) kopula izanik. Riegelen
(1985) terminologia erabiliz, lehenengo perpausean hartu aditza atributi
bo okasionala delarik bigarrenean atributibo ez-okasionala dela esan
dezakegu.

Aurreko arazoa konpontzeko bidea berridazketa-erregeletan bilatu
gabe subkategorizazio-erregeletan bilatu behar dugula pentsa daiteke.
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Guzti hori kontutan hartuz, Nique-k (1974) bere liburuan burutu duen
azterketaren antzera, hartu aditza bakarra izan gabe bi hartu aditz desber
din dagoela esan dezakegu, lehenegoak predikatu osagarria aukerakoa
due bitartean, bigarrenak derrigorrez behar duelarik. Beraien subkategori
zazioa, hurrengoa dateke:

hartu j : + A, [+subj. animatua], [+O.Z.], [+pred. osag.l - pred. osag.]
hartu2: + A, [+subj. animatua], [+O.Z.], [+pred. osag.]

Hartu aditzaren adierak zehatzago bereiztu nahirik, frantzesez per
tzepzio bisuala adierazteko erabiltzen diren aditzei buruz Willens-k (1983)
buruturiko azterketara joko dugu, berak erabili dituen ezaugarri semanti
koak ezezik beste batzu ere erabiliko ditugularik.

Hasteko, bistan dagoen oposaketa bat aipatuko dugu, agentibitateari
dagokiona hain zuzen ere (borontatezkoa/ez-borontatezkoa).

(31) Neskame hartu dute Inixi / Inixi hartu dute (=kontratatu, hautatu).
(32) Neskametzat hartu dute Inixi (=neskame zela pentsatu, ondo

rioztatu, interpretatu...).

Ezaugarri honi dagokionez, (31) perpausaren ezaugarri semantikoa
dutenetan, hartuj aditza dutenetan hain zuzen, aditzak adieraziriko ekin
tzak subjektuaren borontatea edo aktibitatea behar du; hartu2 aditzaren
kasuan ordea, (32) perpausaren ezaugarri semantikoa dutenetan alegia,
subjektuak ez du inolako aktibitaterik burutzen, eta nolabaiteko gertaera
pasiboa dela esan dezakegu; beharbada ezin segurta daiteke bigarren
mota honetako agentibitate-eza absolutua (eta hortxe dago pentsatu adi
tzak agentibitatea zein neurritan adieraz dezakeen galdetzeko posibilita
tea), baina edonola izanik ere, (32) perpauserako (ustezko) agentibitatea
(31)koa baino ahulagoa dela, ebidentea da.

Beste oposaketa bereizgarri bat, ondokoa izan daiteke: Erreala/kog
nitiboa. Hartu aditzak adieraz ditzakeen ekintza batzuk, nolabaiteko errea
lizazioa izango dute mundu errealean, beste batzuk gure irudimen edo
gogoan soilik existituko direlarik. Modu honetara, hartu j (=kontratatu,
hautatu) errealizazio erreala dutenen artean sailka dezakegun bitartean,
hartu2 aditza, kognitibo hutsa izango da.

Edozein kasutan ere, aipatu ditugun adieretatik at, erraza da beste
batzu ere aurkitzea. Adibidez, ekintza errealen artean, fisikoak eta figura
tuak bereiz daitezke:

(33) Liburua hartu dute perpausean ekintza erreala izateaz gain guz
tiz fisikoa dela esan dezakegu eta hartu] (=eskuratu) aditz honen
beste adiera bat dela proposa dezakegu.

(31) Neskame hartu dute Inixi perpausean ordea, ekintza erreal baten
aurrean bagaude ere, aditza zentzu figuratuagoan erabili dugula
esan behar dugu (hartu j).
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(34) Mina hartu dute perpausaren aurrean, subjektuak inolako agen
tibitaterik ez izimik, gertaera fisikoa baina figuratua dela ondo
riozta dezakegu (hartu4).

Azterketari jarraituz gero beste zenbait adiera aurkituko genukeela
koan gaude, baina gure helburutik urrundu nahi ez dugula eta, nahiko
deritzogu hartu aditza bakarra izan gabe zenbait hartur aditz desberdihen
aurrean, edo behintzat zenbait adiera desberdin(ei dagozkien jokaera
desberdin)en aurrean gaudela frogatua izateari, modu honetara Euskal
tzaindiak (1985) kaleraturiko lehenengo arazoa konpondutzat eman baite
zakegu. Izan ere, hartu aditza bakarra ez izanik, ez da harritzekoa mota
desberdinetako predikatu osagarriak onartzea, oraingoz predikatu horien
isladapen morfologikoan sartuko ez garelarik.

Aipaturiko adiera desberdinen ezaugarriak laburtzeko, hona hemen
eskema bat.

MAILA SEMANTIKOA MAILA SINTAKTIKOA

Aktiboa Erreala Fisikoa Os. zuz. Pred. osagarria

hartuJ + + + +/-
hartu2 + +
hartuJ + + + + +/-
hartu4 + +

II. Eskema

Euskaltzaindiak (1985) planteiatu duen bigarren arazoa, predikatu
osagarriaren funtzioa duen berba beste baten bidez ordezkatuz gero,
zenbaitetan perpaus agramatikalak sortzen direlako datuan oinarriturik
dago:

(35) *Seme hartu dute Iiiaki.
(36) Semetzat hartu dute lfiaki.

Pentsa dezagun (31) Neskame hartu dute lnixi eta (35) *Seme hartu
dute lfiaki perpausen artean dagoen ezberdintasun bakarra predikatu
osagarria eraikitzeko hautatu den substantiboan datzala, esaldi bien beste
elementu guztiei dagokienez, (funtzio bereko) hautaketa lexikal bera
gauzatu delarik. Hori horrela izanik, bigarren perpausaren agramatikalita
tea azalduko duten subkategorizazio kontestualerako erregelak bilatu behar
ko ditugu Nique-k (1974) adierazitakoaren arauera.

Hasteko, pentsa dezagun hartu J aditzak nolabaiteko egoera-aldaketa
(traslatibitatea) adierazten duela, eta modu horretara, lehenengo perpau-
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sari dagokionez, hartu baino lehen neskame ez·zena hartu ondoren
neskame izango dela pentsa dezakegu (gogoratu Ameriketara artzain joan
da). Seme substantiboaren kasuan, beraren esangura semantikoa dela eta,
ez dago egoera-aldaketetarako -lekurik, jaiotzetik heriotzera arte guraso
konkretuen seme-alabak gara eta hori aldaezina da bizitza osoan zehar,
maila legaletik kanpo behintzat: Posible litzateke "seme balitz bezala
hartu" edo "berez seme dena semeei dagokien modura hartu" baina
inola ere ez "seme hartu" zentzu hertsian.

Aurretik azaldua duguna erregelen bidez itxuratu ahal izateko beraz,
beste marka bat gehitu behar diogu aurretik burutu dugun subkategoriza
zioari:

hartu j : + A, [+subj. anim.], [+O.Z.], [+pred. osag. (+trasl.)/-pred.
•osag.].

Modu honetara beraz, seme substantiboak, hartu j aditzari loturiko
predikatu osagarria egitekotan, agramatikal bihurtuko zaigu perpausa, subs
tantibo horrek adierazia duen kontzeptuak ez baitu egoera-aldaketarik
onartzen.

(36) Adibideari dagokionez ordea, ez dago agramatikalitaterik hartu]
aditzak, atributiboa izanik, bere predikatu osagarriari eskatzen
dion baldintza bakarra "ustezko" identifikazioa edo atribuzioa
onartzearena baita; aditz honen subkategorizazioa beraz, ondo
koa litzateke:

hartu] : + A, [+subj. anim.], [+O.Z.], [+pred. osag. (+identifik.l +
atribuzioa)].

Hirugarren arazoa, euskal bibliografiaren azterketa egin dugunean
ere aipatu dugu: Euskaltzaindlaren (1985) gramatikaren egileek azaldu
dutenaren arauera, zenbait esalditan gerta daitezkeen bikoiztasun edo
anbiguitateei dagozkie: (8) E"egetzat hartu ninduten gizon haiek esaldia,
haien ustez, hurrengo bi modutara uler baitaiteke: (8a) E"ege izateko
hartu ninduten (e"ege egin ninduten) (8b) Errege nintzela pentsatu zuten.

Trask-en erizpideak kontutan harturik, ez legoke (8a) interpretaziorako
lekurik, beraren ustez ezin erabil baitaiteke prolatiboa osagarria
translatiboa denean.

Puntu honi dagokionez, Alvarez-ek (1977) Pierre Topet Etchahun
idazlearen lanari buruz egin duen azterketa aipa dezakegu. Berorretatik
ondoriozta daitekeenez, autore klasiko honek, (8a) delako perpausaren
antzeko kontestuetan, absolutibo mugagabea erabili du:

(37) Jakile haigu hartzen.
(38) Ezari neskato etxen...
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Edozein kasutan ere, badago esibitatearen baldintza betetzeagatik
onargarri litekeen beste interpretazio bat, alegia: (8e) Berez, ni errege
nintzen eta Errege-kondizio honetan hautatu ninduten.

Guzti hau kontutan harturik, planteiatu zaigun arazoa, modu hone
tara interpreta daiteke:

Aide batetik, prolatiboan deklinaturiko predikatu osagarria azaldu
duen hartu aditza, bi modutara uler daiteke, hartu J zein hartu2 notazioen
bidez adierazi ditugun edukin semantikoak esleiturik. .

Bestalde, hartu J aditzak absolutibo mugagabean zein prolatiboan de
klinaturiko predikatu osagarriak onar ditzake, lehenengo kasuan esangura
traslatiboa eta bigarrenean esiboa izanik.

Eta amaitzeko, hartu2 aditzaz eraikitako perpausari, halabeharrezko
zaion prolatibo-markadun predikatu osagarria ezabatzen badiogu, aditza
ren esangura semantikoa aldatu egiten da, automatikoki hartu J bihurtzen
delarik. Adibidez:

(8b) Erregetzat hartu ninduten gizon haiek (=Errege nintzela pentsatu
zuten = hartu2) perpausaren predikatu osagarria ezabatuz >
(8b') Hartu ninduten gizon haiek edo hobe, edozein hiztunek
igorriko lukeen bezala:

(8b") Gizon haiek, hartu ninduten (hautatu = kontratatu = onartu
= hartuJ).

Hona hemen posibilitate horien eskema bat:

PRED. OSAGARRIA ERREAL. MORF. POSIBLEAK

+/-

+

(traslatiboa)
(esiboa)

(esiboa)

Absolutibo mgg.
Prolatiboa

Prolatiboa

III. Eskema

(0)
(-tzat)

(-tzat)

Gure ustez, mota honetako anbiguitateak nekez onar daitezke idaz
kera zientifiko/teknikoan, batetik zerbait hautatzea edo eskuratzea eta
bestetik modu batetara interpretatzea edo identifikatzea zeharo kontzeptu
ezberdin gertatzen baitira.

Bestalde, gogora dezagun Rebusehi (1982) aipatu dugunean aditzera
eman dugun oharra, hegoaldeko zenbait hiztunek prolatiboa soilik ordez
kaketa adierazteko erabiltzen dutela, hau da hartu2 aditzari lotutakoa
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beste erabilerarik onartzen ez dutela. Beste modu batetara esanda, hiztun
horiek, ez lukete inolako anbiguitaterik aurkituko (8) adibidean, beti (8b)
interpretazioa emango bailiokete.

Guzti hori kontutan harturik, gure hizkuntza orain arte zeharo nor
malizatu .gabe dagoela eta, anbiguitaterik txikiena ekartzen duten euskal
kien usarioari jarraituz, ondoko proposamena egingo dugu, zehaztasun
-gradurik altuena behar duen hizkera tekniko/zientifikorako behintzat.
(Edozein modutan, hizkuntza literarioan edertasuna lortzeko konnota
zioak izan dezakeen garrantzia haintzakotzat harturik, hizkuntz maila
horretaraino hedatzeko asmorik ez dugula adierazi nahi dugu ezer baino
lehenago).

Proposamena: Prolatiboa, hartu] (=(e)la pentsatu) aditzari derrigorrez
lotu behar zaion predikatu osagarrirako utzi, hartu aditzaren beste adiere
tarako absolutibo mugagabea (osagarria translatiboa denean) edo 0 +
modura /gisara /erara (osagarria esiboa denean) erabiliko direlarik.

Aurreko koadroa, beraz, honela geratuko da gure proposamenaren
arauera:

PRED. OSAGARRIA ERREAL. MORF. POSIBLEAK

+/- (traslatiboa)
(esiboa)

Absolutibo mgg. 0
o + modural gisaral erara

+ (esiboa) Prolatiboa

IV. Eskema

(-tzat)

Modu honetara, ekidin egingo dugu anbiguitatea, edukin semanti
koei errealizazio morfologiko bana, modu biunibokoan, esleituko diegularik:

(8a) Errege hartu ninduten gizon haiek. (= Errege izateko hautatu
ninduten = Errege bihurtu ninduten).

(8b) Erregetzat hartu ninduten gizon horiek. (= Errege nintzela pen
tsatu zuten).

(8c) Errege modura hartu ninduten gizon haiek. (= Ni Errege naiz eta
nire Errege-kondizioan hartu edo hautatu ninduten).

(8d) Errege bezala hartu ninduten gizon haiek. (= Ni Errege ez banaiz
ere, Errege banintz bezala hartu ninduten gizon haiek).

Puntu honi bukaera emateko, hona hemen eztabaida horretatik lor
daitezkeen ondorioak:
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Azalean errealizazio foniko bakarra (hartu) badute ere, sakonean
zenbait aditz desberdin dugu (edo behintzat aditz bakarraren zenbait
adiera/joskera); adiera guzti horien artean gure azterketarako soilik predi
katu osagarria onar dezaketenak eta horien artean, batez ere, idazkera
zientifiko/teknikoan ager dakizkigukeenak interesatuko zaizkigu, hau da:
hartu j eta hartU2'

Bi aditzen arteko bereizketa egiteko, ondoko bi argudioak erabili
ditugu:

Lehenengoa, semantiko hutsa da:

hartu j (= hautatu = kontratatu...) ---> [akt., erre., fig.].
hartu2 (= dela pentsatu, interpretatu...) ---> [pas., kog., fig.].

Bigarren argudioa, formala dugu: Hartu j eta hartu2 aditzek ez dute
jokaera sintaktiko berbera; aide batetik, bata atributibo okasionala izanik,
bestea, atributibo ez-okasionala da; bestalde, batak predikatu osagarri
traslatibo zein esiboa onar dezakeen bitartean, besteak, soilik osagarri
esiboa onartuko duo

Hori kontutan harturik, deskribatuak ditugun anbiguitateak ekidite
ko, prolatiboa hartu2 adierak ezinbestez behar duen predikatu osagarri
esiborako soilik erabiliko dugu, ustezko identifikazioa edo atribuzioa
adieraziko duelarik. Hartuj adiera/erabilerarako, osagarri traslatiboaren
kasuan, absolutibo mugagabea erabiliko dugu eta osagarri esiboarenean,
o + modura lerara Igisara.

Bestalde, 0 + bezala motako segmentuak, hipotesi bateklko konpa
raketa edo kookurrentzia adierazteko utziko ditugu, atribuzioaren espa
rrutik baztertuko ditugularik.

Prolatiboarekikoargumentazioa segitu nahirik, esan beharrekoa dugu
Euskaltzaindiak (1985) kasu-marka hori eskatzen duen predikatu osaga
rria izan dezaketen aditzen zerrenda eskeini digula: Hartu, jo, ukan,
eduki, eman, eskaini...

Azter ditzagun bada aditz horiek, hartu aditzak bezala adiera desber
dinak dituztenentz ikusi ahal izateko.

V. eskeman, aditz guzti hauen ezaugarriak adierazten saiatu gara;
dena dela, kasu batzutan ezaugarriok guztiz garden ez direla esateko
beharra dugu, + eta - ikurrek zeharo ongi ezin adieraz ditzaketelarik.
Hori dela eta, horietariko ikur bat erabiltzeak ez du modu kategorikoan
adierazitako adiera horrek ezaugarri hori modu absolutuan izango duela,
beste adierek baino markatuago izango duela baizik.

Hurrengo koadroari dagokionez, beharrezko deritzogu zenbait ohar
egiteari:
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Hasteko, esan dezagun aditzen adiera guztiak isladatzen saiatu ez
garela, ez baitugu uste azterketa honetarako beharrezkoa denik.

Bestalde, eduki eta ukan aditzen arteko bereizketa egiteko Kintana
(1971), Kintana (1984) eta Badiola (1986) hartu ditugu kontutan, gaur
eguneko usadioaren nolabaiteko isladapen direlakoan. Autore hauen eri
tziz, eduki aditzak zerbait eskutan, barman edo atxekirik norbere mende
izatea adierazten du; ukan aditzak berriz, jabetasun orokorragoa adieraz
ten duo Zentzu honetan, eduki fisikoago dateke, ukan baino, eta agian
borontatearen ahalegin handiagoa ere, eskatuko duke.

Ustezko identifikazioa edo atribuzioaren zentzuan Kintanak (1971)
gauza konkreturik aipatu ez badu ere, Axularren usadioari dagokionez
behintzat, eduki aditza erabili dela ondoriozta daiteke bere lanetik berta
tik: E"egek haur aditu zuenean sendatutzat zedukan bere burua (Ax.267.10).

Villasantek (1980), eduki aditzak ekintza jarraia eta mantendua adie
razten duela eman du aditzera. Zentzu berean, Axularrek reputar edo
tener por ideia eduki aditzaren bidez adierazten duela idatzi du, auzia,
beraz, erabakita utzirik.

Kintanaren (1984) hiztegia kontsultaturik, aipaturiko adiera aurkitu
dugu eduki aditzerako, baina inola ere ez ukan aditzaren kasuan: lakin
tsutzat daukate. / *lakintsutzat dute.

Modu honetara, ukan eta eskeini aditzek izan ezik, beste guztiek
badute "2 " azpiindizeaz etiketatu dugun adiera. Hau da, ekintza figuratu
eta kognitiboari dagokiona eta dela uste, dela interpretatu edo dela supo
satu direlako parafrasien bidez agerian utz daitekeen ustezko identifikazioa.

Aurreko puntuan proposatu dugun ereduaren arauera, beraz, ukan
eta eskeini aditzek, ez bide dute prolatiboan deklinaturiko predikatu
osagarririk onartuko.
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EKINTZAREN EZAUGARRIAK JOKAERA SINTAKTIKOA

Aktiboa Erreala Fisikoa Osag. zuz. Pred. osagarria

jOj + + + +
(kolpatu)
jo) + +
(-ela pentsatu)

j 0 3 + + + +
(musika interpretatu)

ukan j + + +/-
Gabe izan)

edukij + + + + +/-
(barman edo ukipenean izan)
eduki) + +
(-ela uste)

eman j + + + + +/-
(eskuraerazi)
eman) + + +
(-ela kontsideratu)
eman3
(imditu) (atributua)

eskeini j + + + + +/-
(aurkeztu)
eskeini3 + + + +/-

v. Eskema

Adiera kognitiboa duten guztiek adiera horri dagokionez atributibo
ez-okasionalak izanik, derrigorrez behar dute prolatiboan deklinaturiko
predikatu osagarria. Hala ere, posible da guzti horien artean zenbait
bereizketa egitea:

Lehendabiziz, jo eta hartu pasiboak diren bitartean, eman eta eduki
aktiboak dira, hau da, subjektuaren borontatea behar dute.

Bestalde, hau koadroan isladatu ez bada ere, hartu, jo eta eman
aditzak perfektiboak diren bitartean, eduki aditza inperfektiboa da, edo
beste modu batetara esanda, -tzat hartu!jo gertaera pasiboa suertatu ondo-



616 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

ren edo -tzat eman ekintza aktiboa burutu eta gero lortuko den ondorio
iraunkorra, -tzat eduki izango da, kontrako ekintza edo gertaerarik jazo
tzen ez bada behintzat.

Azken ondorio modura, beti ere gure helburua euskara zientifiko
/teknikorako desanbiguazioa lortzen saiatzea izanik, hurrengoa esan deza
kegu: hartu, jo, eduki eta eman aditzek derrigorrez eskatzen dute prolati
boan deklinaturiko predikatu osagarria hartu}> jo}> eduki} eta eman} adierak
aktualizatzeko orduan. Beste adierei dagokienez, anbiguitatea ekiditea
rren, prolatiboaren erabilera, baztertu egingo dugu: osagarri traslatiboa
hartzekotan, absolutibo mugagabearen marka gehituko diogu (edo hobe
esan, ez diogu inolako markarik gehituko) eta esiboa bada, 0 + modura
/erara /gisara direlakoetariko bat hautatuko dugu.

Eztabaida hau amaitu baino lehen, azter ditzagun konpondu gabe
utzi ditugun anbiguitate-kasuak, ondokoak alegia:

(19) Ameriketara artzain joan zen, perpausak bi interpretazio posible
duela adierazi dugu, hau da:

(19a) Joan baino lehen jadanik artzain zena, Ameriketara bere artzain
-kondizioan Ian egitera joan zen. (esiboa)

(19b) Aurretik inola ere artzain ez zena, Ameriketara joatean artzain
tzan Ian egiten hasiko zela. (traslatiboa)

Kasu honetan, subjektuaren atribuzioaz ari garelarik, ezinezkoa da
prolatiboaren erabilera (*Ameriketara artzaintzat joan zen). Beraz, desan
biguazioa lortu nahi badugu, osagarri esiborako dugun irtenbide bakarra,
euskal gramatikalariek kalkotzat jo dutena da, hau da, 0 + modura /erara
/gisara. Osagarri traslatiboaren kasuan, absolutibo mugagabea erabiliko
dugu. Erabaki hori indartzearren, bereizketa hori 0 + modura... baliabi
deak erabili dituguneko beste kontestuekin bat etorri dela azpimarratu
nahi dugu:

(19a) Ameriketara, artzain modura joan zen. (esiboa)
(19b) Ameriketara, artzain joan zen. (translatiboa)
(29) Delako adibideari dagokionez: (29) Ikertzaileek, hipotesi hau

oinarritzat erabili dute.

Hasiera batetan aukeratu dugun aditza dela eta, interpretazio bakarra
onartzen duen perpausa dugu; hala ere, kontestu berean beste aditz
batzu erabiliz sortzen diren anbiguitate-kasuak ekiditeko (ikertzaileek hipo
tesi hau oinarritzat hartu dute) eta zenbait hiztunek kontestu honetan
prolatiboaren erabilera onargarritzat jotzen ez dutela kontutan edukirik,
hartu/ aditzaren kasuan bezala, 0 + modura / erara / gisa(ra) direlako
baliabideen erabilera proposatuko dugu:

(29') Ikertzaileek, hipotesi hau oinarri modura erabili dute.



COMO GAZTELERAZKO... - I. Z. Unzalu eta J. C. Odriozola Pereira

4. ONDORIOAK

617

Berrikustapen bibliograftkoan eta eztabaidan zehar lortu ditugun datuak
kontutan harturik, I.koadroaren eskemei errealizazio bana eslei diezaieke
gu morfologi mailan. Horrela, atribuzioa txertatzeko erabil daitezkeen
baliabide morfologikoetarako eremu sintaktiko·eta semantiko konkretuak
proposatuko ditugu:

1) Osagarri traslatibo guztiak, absolutibo mugagabean (0) agertuko
dira (direkzionalitate logikoa horrela nabariago geratzen baita), subjektu
zein objektuari lotzea edo aditz atributibo okasionala zein ez-okasionalari
eransteak eraginik izango ez duelarik:

(18) Molekula hori, hartzaile bihurtu da (intrantsitiboa + atributibo
ez-okasionala).

(19) Ameriketara, artzain joan zen (intrantsitiboa + atributibo okasio
nala).

(28) Aurreko ikertzaileek, posible bihurtu dute experimentu horren buru
keta (trantsitiboa + atributibo ez-okasionala).

(30) Ikertzaileek, sartu berria, proiektuaren zuzendari hautatu dute
(trantsitiboa + atributibo okasionala).

2) Kopula arrunten eta aditz atributibo ez-okasionalen subjektuei
dagozkien osagarri esiboak ere, absolutibo mugagabean (0) idatziko dira,
izan aditzaren atributua identifIkazioa adierazteko erabiltzen deneko kasuan
izan ezik, kasu honetan absolutibo mugatua erabiltzen delarik. Gertatu ere,
izan eta egon kopula tradizionaletatik kanpoko beste kopula (ez-okasio
nal)etan ere, komenigarria da absolutibo mugagabearen erabilera, subjek
tua eta atributua ondo bereizteko.

(15) Molekula hori, hartzailea da (Kopula arrunta + identifikazioa).
(16) Molekula hori, hartzaile da (Kopula arrunta + atribuzio arrunta).
(17) Molekula hori, hartzaile gertatu da erreakzioan (intrantsitiboa +

atributibo ez-okasionala).
(25) Proiektu horrek, interesgarri dirudi (trantsitiboa + atributibo ez

-okasionala).

3) Eritzi aditzaren kasuan, zeharkako osagarriari derrigorrez lotu behar
zaion atributu baten aurrean gaude, aditz atributibo ez-okasionala da
beraz, eta atributuaabsolutibo mugagabean (0) agertuko da beti.

(26) Ikertzaile gehienek, ideia horri, interesgarri deritzote (trantsitiboa
+ atributibo ez-okasionala).

4) Aditz atributibo ez-okasionalen osagarri zuzenei esleituko zaiz
kien osagarriek, prolatiboa(-tzat) hartuko dute beti. Ikuspegi semantikotik,
ustezko identifikazioa edo ezaugarri baten ustezko atribuzioa adieraziko
dute.
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(27) Ikertzaile gehienek, interesgarritzat hartu dute experimentua (tran
tsitiboa + atributibo ez-okasionala +. ustezko atribuzioa).

5) Aditz atributibo okasionalen osagarri esiboek e + modura /erara
/gisara marketariko bat hartuko dute:

(19a) Ameriketara, artzain modura joan zen (berez aurretik bazen
artzain, eta Amerikara artzain-kondizoan joan zen) (intrantsiti
boa + atributibo okasionala).

(29') Ikertzaileek, hipotesi hau oinarri modura erabili dute (trantsiti
boa + atributibo okasionala).

6) Bestalde, subjektu edo osagarri zuzenari buruz predikatuko dugu
na beronen izaeraren parte bati soilik murriztu nahi zaionean, e +
modura /erara /gisara marketariko bati loturiko osagarriak erabiliko ditugu:

(21) Molekula hori, hartzaile gisa, oso efikaz da (kopula arrunta +
atribuzio arrunta + subjektuaren murriztapena).

(22) Molekula hori, hartzaile gisa, oso efikaz gertatu da (intrantsitiboa
+ atributiboez-okasionala + subjektuaren murrizt.).

(24') Ikertzaile horrek, nobelagile modura ere, Ian handia egin du
(trantsitiboa + subjektuaren murriztapena).

Hona hemen, goiko ondorioetan emandako zenbait datu laburturik
duen eskema:
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Kopula A. atrib. ez-okas A. atrib. okas.

A A -a(k) 0 0+ modura...
D T
1 R Esiboak 0
T I izan, egon gertatu, suertatu,... joan, sartu,...
Z B

U
I T 0 0
N U Traslatiboak
T A bihurtu, egin,... joan, sartu,...
R
A o +modura o +modura...
N Gainerako osagarri

gertatu, suertatu,T esiboak izan, egon
S. bihurtu, egin,...

Subj. 0 0+modura...
Esiboak

A os. iruditu, eman ...(edozein)

D
I hartu, jo, -tzat 0+ modura...
T Esiboak hartu, jo, eduki,
Z

O.Z. eman, kontsideratu
erabili, hartu,...

T os.R 0 0A Traslatiboak
N bihurtu, egin,... hautatu, izendatu,...
T
S. Z.O. 0 o +modura...

os. Esiboak
eritzi, ... ...(edozein)

VI. eskema
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SOBRE EL REMA DEL VASCO

1989-Vl-l

Yu. VI. Zytsar', Ts. G. Menabde

RESUMEN

En pos de otros autores, particulannente R. de Rijk, se investiga la
posicion anteverbal como la principal remlitica en el vasco, con precisio
nes concretas resultantes, y se compara la division remal TRV con la
sintactica SOY, interpretando la formula-bloque StOrY a base del
objeto universal siguiente, que se pretende al propio tiempo de introducir.

"En cualquier lengua donde hay estructura sintactica con el comple
mento=objeto (de tipo SVO 0 SOY etc.) este es como regIa el rema y
esta propia estructura interviene como la mas frecuente y principal entre
otras remales determinando tambien su dominancia sintactica y reIevan
cia tipologica".

* * *

1. Preferimos el termino de uso universal "el rema", al que Ie
corresponde en la lingiiistica sovietica de hoy el "predicado actual"
(aktualniy predikat) (1) que hemos empleado nosotros mismos (2-3), cfr.
en la lingiiistica francesa el termino "actuel" que designa toda transicion
desde el sistema de cualquier idioma al discurso en el (4). En la lingiiisti-

(1) Por ejemplo, N. S. CHILASVILI. Vzaimodeystvie aktualnogo ehleneniya i sin taksi
eheskoy struktury vyskazyvaniya v russkom i gruzinskom yazykaj, AKD, Tbilisi, 1985.

(2) Yu. VL. ZYTSAR', N. S. CHAYKINA. 0 sposobaj vydeleniya aktualnogo predieata.
Voprosy programmirovannogo obueheniya, metodiki prepodavaniya inostrannyj yazykov y
teorii yazyka. Kuybysev, 1969, s. 103-107.

(3) Yu. VL. ZYTSAR', Ts. G. MENABDE. Ob aktualnom ehlenenii baskskogo prostogo
predlozeniya. SoobSeniya AN GSSR, 1988, N3, s. 645-648.

(4) Vease bajo "aetuel" etc. Dictionnaire de Iinguistique, par 1. Dubois col. Larousse
P., 1973. EI "predieado logieo" (bajo "predieat") no es aqui sino un eorrelato opuesto al
"sujeto logieo",. efr. /5-6/.
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ca anglo-americana, a juzgar por el diccionario de los tl~rminos lingiiisti
cos de O. S. Akhmanova, los terminos "actual division" y "actual predi
cate" designan 10 mismo que sus correlatos con la palabra "aktualniy" en
la lingiiistica sovi6tica.

La posicion del rema en la oracion simple vasca es casi siempre
inmediatamente. anteverbal. Y esto no es ninglin secreto (si no hablamos
de 10 implicito 0 velado por la profusion y discrepancia terminologica)
para todo el pragmatismo didactico, asi como todo el campo tradicional
de las descripciones gramaticales del vasco, incluso la Iiteratura corres
pondiente de nuestros dias, cfr.: "pour les elements nominaux de la
phrase basque"... "Ia position.privilegiee, qui est celIe immediatement
anterieure au verbe, sert d'habitude ades fins de mise en relief: anaiak
ezagutu du arreba "c'est Ie frere qui a reconnu (sa) seur" (7).

Cfr. mas: "EI sintagma (palabra 0 grupo) clave de la respuesta viene
inmediatamente antes del verbo... 1) Nor da hau? Hau Antton da./
Antton da hau; 2) Zer da hori? Hori etxea da./Etxea da hori" (8), es
decir TRV/RVT, donde la primera letra designa topico 0 tema, la segun
da rema y la tercera verbo.

Cfr. mas: "En la frase hay un elemento clave que debe colocarse
inmediatamente antes del verbo tanto en la pregunta, como en la res
puesta, si esta es afirmativa. EI elemento clave en una pregunta puede
ser un interrogativo (nor, zer, zein...) 0 un sintagma cualquiera (neska
"muchacha", mutila "muchacho", handia "grande", neska hau "esta
muchacha", mutil txiki hori "este pequeno muchacho" etc.). En la
respuesta el elemento clave es la palabra 0 sintagma que corresponde a
tal pregunta y debera, por tanto, ir delante del verbo" (8, p. 31).

Sobre el mismo principio posicional esta basado todo el material de
los metodos vascos, como por ejemplo: P. Altuna. Euskera, hire laguna
(varias ediciones) que modernamente nos ha servido en la URSS un
servicio decisivo para la ensenanza del vasco, y cuyo comienzo mismo es
ya una demostracion del principio en cuestion:

(5) EI termino "predicado 16gico" en el sentido del "rema" (una vez mas) se-emplea
ba todavia en, por ejemplo: A. SMOLIYEVSKI. Sur la mise en relief du predicat logique en
francais moderne. Revue roumaine de Linguistique, 1. XIV, 1969, n2, pp. 137-141.

(6) A. A. SMOLYEVSKIY. Intonatsia frantsuzskoy provestvovatelnoy frazy. AKD, M.,
1962.

(7) L. MICHELENA. La langue basque. Etre basque. Toulouse, 1983, p. 251.

(8) J. LETAMENDIA. Bakarka. Euskera a distancia. Gasteiz, 1985, p. 28. La traducci6n
de los ultimos ejemplos: 1) ~Quien es este? Este es Antonio; 2) ~Que es esto? Eso es la
casa.
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Hau zer da? I I Zer da hau?
~Que es esto?

Hau behatza da. I I Behatza da hau.
Esto es e/ deda.

Behatza zer (zein) da? I I Zer (zein) da behatza?
~Que (cmil) es el dedo?

(En el sentido de: ~Cua/ de estas casas es el dedo?)

Behatza hau da. I I Hau da behatza.
El dedo es esto,

donde el rema esta siempre subrayado y las oraciones a la derecha
del doble parentesisllmuestran que, aunque el tema 0 topico pueden
cambiar su posicion, el rema con estos cambios guarda siempre su
posicion anteverbal (sin depender de ser afirmativo 0 interrogativo), con
10 que esta ultima resulta principal para el rema. Valiendonos siempre de
los mismos signos: TRVIRVT donde el segundo tipo RVT es algo
menos importante, pues tiene un sentido estilistico algo especializado.

2. Despues de estas constataciones pasemos, ya ahora, a algunas
precisiones.

a) J. A. Letamendia en la pagina 28 de su citada obra (8) tiene toda
la raz6n al decir que el principio en cuestion es "fundamental", pero
despues anade: "se refiere exclusivamente a las oraciones afirmativas",
con 10 que puede uno pensar en la oposicion correspondiente tanto para
oraciones negativas, como interrogativas, pero esto ultimo ya no seria
correcto, pues al principio en cuestion Ie obedecen tanto las oraciones
afirmativas, como interrogativas (a pesar de todas las complicaciones en
este caso, mostradas por de Rijk en un trabajo de que trataremos en
adelante): ya 10 hemos visto por los ejemplos citados.

b) "Si la respuesta es negativa, el elemento negado va mejor des
pues del verbo. El resto de los elementos puede ir tanto antes, como
despues" (8, 31): mendi hura Jaizkibe/ da "Aquel monte es Jaizkibef'.
Jaizkibel ez da mendi handia "Jaizkibel no es monte grande" (8,32).

Con ello, sin embargo, no es excluye de modo ninguno la variante
Jaizkibel mendi handia ez da, con 10 que el principio en cuestion no se
excluye en escala considerable hasta para las oraciones negativas: T-VR
pero tambien TR-V, donde el signa - muestra la negaci6n.

c) Nuestra siguiente precision se refiere al ejemplo ya citado de
L. Michelena: anaiak ezagutu du arreba "es el hermano quien ha reco
nocido (su) hermana" (7). Como vemos por la traducci6n espanola de
este ejemplo todo 10 original del caso consiste aqui en la remalizacion
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del sujeto 0 subyekt (anaiak caso ergativo) en vez del complemento 0

obyekt (arreba, caso inersivo), porque en la mayoria aplastante de las
oraciones de cualquier lengua se remaliza precisamente el complemento
u obyekt. [EI tipo dominante de la oracion en cualquier lengua es, pues,
el de complemento=obyekt remalizado, en nuestro caso: Nik harri bat
ekartzen dutlharri bat ekartzen dut nik. "Yo traigo una piedra", TRV/RVT.
Esto es 10 que justifica la superapreciacion del complemento u obyekt
todavia por Tesniere y esto no debe de ser nada desconocido en toda la
lingiiistica moderna sin depender de sus ramas 0 direcciones].

Pero i.que, pues, que medios se emplean en el vasco para remalizar
asi al sujeto=subyekt en vez del complemento=obyekt? Como vemos
por el mismo ejemplo de Michelena, el sujeto=subyekt se pone para ella
en lugar del complemento=obyekt en la posicion anteverbal y al propio
complemento=obyekt, desalojado de esta posicion, se 10 envia a ponerse
detnis del verba (como si se hubiera tratado de una negacion del
complemento u obyekt, vease arriba sobre la negacion). La posicion
anteverbal queda aqui tambien remalizante, la de rema, focus (un termi
no mas) y el propio principio de anteposicion preverbal aguanta con ella
en este caso (de remalizar al sujeto=subyekt) de nuevo.

d) Por fin podemos preguntarnos: i.c6mo se remaliza en el vasco el
propio verbo? Para verlo basta ya que comparemos dos preguntas:

1. Zer ekartzen duzu?
i.Que traes?

2. Makila hori eramaten at duzu?
i.Ese palo 10 llevas tu?

La respuesta a ambas, a 10 que sabemos, sera casi la misma:

1. Makila hori ekartzen dut.

2. (Ez) Makila hori ekartzen dut.

Y ella muestra que la remalizacion del verba en particular consiste
en el vasco en su conservacion en la posicion final. Aunque es muy
posible que en la segunda respuesta la entonaci6n sea tambien algo
distinta y sirva tambien de modo complementario a la remalizaci6n del
verbo. Lo ultimo, por cierto, debe cambiar las cosas en una medida
insignificante. Y todas estas cosas, al propio tiempo son muy comprensi
bles ya a priori, porque para la remalizacion del verba en el vasco no
puede servir la posici6n anteverbal: no hay, ni puede haber otro verba
ante el cual poner el verba en remalizaci6n: no hay, ni puede haber en
ninguna lengua dos verbos=dos predicados en una sola oraci6n. Y el
que la entonaci6n debe emplearse aqui tambien como medio comple
mentario para que no se confundan algunas variedades muy parecidas de
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remalizaci6n, esto se ve, ya por ejemplo, en la existencia de dos tipos
mas de oraci6Q om6nimos en el sentido remal: ni nator "soy yo quien
vengo" y ni nator simplemente "yo vengo". Es evidente que para dife
renciar estos dos tipos se debe casi obligatoriamente acudir a diferencias
de entonaci6n, 10 que, por desgracia, no es demostrable, ni verificable en
nuestras condiciones, es decir fuera de la propia zona del vasco, no in
situ.

e) Entre los medios complementarios de la remalizaci6n ligados 0
no con la entonaci6n y seguramente Sl con la posicici6n anteverbal,
existe en el vasco tambien el procedimiento siguiente: "Exceptionelle
ment, un mot peut etre mis en relief par l'inversion du bloc verbal:
Aitak du aurdiki "C'est Ie pere qui l'a jete". Aitak untzia du aurdiki
"C'est Ie vase que Ie pere a jete". lci Ie relief est tres accuse, meme
violent, et pour la traduire Ie francais "c'est que" est obligatoire" (9).

Como vemos, el mismo procedimiento consiste aqui en cambiar el
orden habitual aurdiki du "echado lo-ha" para el du aurdiki "lo-ha
echado", 10 que tiene lugar en la proximidad inmediata de la posici6n
anteverbal y sirve para remalizar tanto al sujeto=subyekt, como al com
plemento=obyekt es decir todo 10 que estli en la posici6n anteverbal.
R. de Rijk muestra 10 anticuado ya de este procedimiento en la escala de
todo el idioma vasco, de todos sus dialectos.

f) Dos ejemplos mas van a mostrar la eficacia del mismo principio
de anteposici6n preverbal para los miembros de la oraci6n simple vasca
otros que el S y 0 (en ambos ejemplos subrayamos el R):

Zakurra mahaipean dago.
El perro esta bajo fa mesa.

Gabaz etorri dira.
Han venido de noche.

Mas sobre otros medios anaIogos, vease (11, pp. 40-43).

3. Aunque a TRVIRTV puede corresponderle entre las estructuras
sintacticas la SVO (con sujeto remalizado: anaiak ezagutu du arreba) y
otras, pero en vigor de la remalizaci6n dominante del complemento=ob
yekt como cosa universal (vease 10 dicho arriba) el correlato sintactico
principal de TRVIRVT es SOY10VS (S- sujeto=subyekt, 0- comple
mento=obyekt, V- verbo) ya conocido en la literatura especial como algo
fundamental para el vasco y como base para su introducci6n ,clasificativa

(9) P. LAFITTE. Grammaire basque. Navarro-labourdin litteraire. Bayonne, 1944, § 117,5
(de §§ 112-120).
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de este idioma en un grupo tipologico de las lenguas caracterizado
precisamente por SOY (1. Greenberg). La estructura SOYIOVS del vasco
es fundamental no solamente por ser dominante cuantitativamente, sino
tambien como basica en el sentido derivativo.

La formula de bloque para la correlacion en cuestion puede ser
StOrYIOrVSt, mientras que, por ejemplo, para RVT del vasco con S
remalizado el bloque correspondiente puede ser formulado como SrVOt
inversivamente.

La primera de estas formulas-bloques es mucho mas demostrativa y
"mostrativa" de 10 que se podria pensar. Muestra no solamente que en
su estructura sintactica el vasco es una lengua SOY y al p£Opio tiempo
TRV por su rematismo y que nosot£Os calificamos esta lengua como
SOY por su estructura sintactica fundamental: nos muestra, ademas, que
esta p£Opia formula saves fundamental en particular por ser remaliza
do en las lenguas en general el a y que asi 10 es en el vasco y que esto
participa en hacer al ultimo una lengua SOY.

El vasco es tallengua (StOrV) tambien par ser casi siempre en otras
estructuras una lengua del rema anteverbal (inc1uso en el caso de SrVOt).

EI signo de inter£Ogacion en el titulo del articulo de Rijk (en la
nota 10) es por eso inuti!.

4. Este trabajo 110/, a pesar de los afios que cuenta y la aparicion
de los trabajos posteriores sobre el tema (cfr/IlI y posibles ot£Os) sigue
siendo el mas importante, y de el, a p£Oposito, no discrepamos casi en
nada en cuanto a la posicion del rema 0 focus en el vasco, aunque en
alguna parte todavia esta por comparar con nuestra aproximacion (approach)
10 que planeamos para uno de nuest£Os trabajos siguientes.

Pasemos a algunas citaciones de este trabajo (p. 343): "The first to
discuss the order of constituents in the sentence were R. M. de Azkue
Euskal Izkindea. Gramatica Vasca. Bilbao, 1891, §§ 773-789 and indepen
dently M. de Lecuona. La Metrica Vasca. Vitoria, 1918. The epochma
king studies of S. de Altube contain the most detailed treatment of the
question: (su) De sintaxis euskerica, 1920 and Erderismos. 1929. The

(10) R. P. RIJK. Is basque an SOV language? FLV N3 (1969), pp. 319-369.

(11) F. DONZEAUD. The Expression of Focus in Basque. ASU VI (1972), pp. 35-45.
Probablemente hay una parte importante sobre el tema en la conocida moderna gram<itica
vasca de Emparantza/Txillardegi, pero no nos es accesible. En cuanto al termino "focus"
que esta hoy tan en boga sobre todo en la lingiHstica americana, no vemos su diferencia de
principio del "rema": es solo mas pintoresco y tiende a designar selectivamente la posicion
remal, no al propio rema.
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point is also discussed in Zamarripa. Gramatica Vasca, p. 15-17; Umandi.
Gramatica Vasca. 3, 28.

These authers invariably point out the following fact: in order to
construct a Basque sentence properly you have to know what is "el
elemento inquirido" or "Ia palabradominante". efr. Umandi. Gramatica
Vasca, pp. 25-26: "Regia: "Elemento inquirido": La palabra 0 palabras
que expresan la idea principal de la frase (aquello por 10 que explicita 0

implicitamente se pregurita) van colocadas inmediatamente delante del
verbo".

Y de Rijk afiade a ello:

"This is extremely interesting. There is nothing similar in the Roman
ce languages, nor are there any grounds of logic or universal grammar
on wich to expect anything like this to be the case. This observation the
represents a genuine insight of Basque grammarians into the workings of
their language".

Adhiriendonos a todo ello notemos, sin embargo, que 10 de "univer
sal grammar" aqui parece algo inesperado, pues el propio autor nos
cuenta en otro lugar sobre una decena de lenguas, incluso el vasco, en
las que Greenberg ha establecido la construcci6n sintactica SOV. Pero
aqui estamos ya ante los problemas de pura te6rica que ya hemos
prometido considerar en un otro trabajo.

Autores: Profesor Yu. VI. Zytsar'. URSS 380086 Tbilisi, prosp.
Vaza Psavela VII, dom 5 A, kv.31.

Ts. G. Menabde. URSS. 380060. Tbilisi. Prosp. Vaza Psa
vela, dom 4, kv. 24.
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Donostian, Foru Diputazioko jauregian, 1989ko urtarrilaren 27an egin da
goizeko hamar t'erdietan euskaItzain osoen hileroko batzarrea. Bildu dira: J. Ha
ritschelhar euskaltzainburua, J. San Martin buruordea, J. M. Satrustegi idazkaria,
J. A. Arana diruzaina, P. Altuna, P. Charritton, J.' Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, F.
Krutwig, E. Larre, J. M. Lekuona, F. Ondarra, P. Salaburu, I. Sarasola, L. Villa
sante eta P. Zabaleta euskaltzainak, J. L. Lizundia idazkariorde urgazlea bertan
dagoelarik.

J. Haritschelhar euskaltzainburu berriak eman dio batzarreari hasiera.

Azken batzar-agiria onartu da.

GURUTZE HARRIEN HIZTEGIA

Azken batzarrean erabaki zenez, J. M. Lekuona, F. Ondarra eta J. San
Martin euskaItzainek gurutze harrien hiztegi laburraren proposamen zehaztua
aurkeztu dute. Banan-banan eztabaidatu ondoren hitz guziak, gehienak ontzat
eman dim. Dozena erdi bat esamesen inguruan sortutako zalantzei erantzuteko
beste epe bat luzatu da. Proposamenak zuzendaritzara bidaliko dira. Zerrendan
agertu ez bada ere, "Iauburu" izen euskalduna gehitzeko eskaria ontzat eman du
batzarreak.

BARNE JARDUNALDIAK

Kargu berritzeekin batera bi urtetik behin egin ohi diren Barne Jardunaldien
zehaztasunak aipatu dira gero. Otsailaren 23, 24 eta 25ean egitekoak dira, hilaren
azken osteguna, ostirala eta larunbatean. Lehen arratsaldean egin daiteke Lopez
de Guerei'iu ikerle arabarrari egin gogo den omenaldia. Ostirala bere osotasunean
Barne Jardunaldientzat izan daiteke. Larunbat goiza, erabakirik hartu behar balitz
edo gairen baten jarraipenerako, oraikoz beste loturarik gabe uzten da. Eskuarte
ko gaiak ere orduan eman daitezke.
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Tokiari dagokionez, omenaldia 'kontutan harturik, Arabako Barria barnetegia
ikusten da egokiena. Ez dirudi arazorik legokeenik.

Gaiak. Gai mugatu batzu helburutzat hartzeak ondore onak izan dituela
gororarazi du idazkariak. Nola nahi ere, aurrez aipaturiko pundu batzu 1;>adaude
batzuren asmoan. Jagon Sailaren helburua eta mugak zehaztea aipatu izan da
noizbait. Zer izan den, zertan dagoen eta izan behar lukeen, alegia. Hori dela eta,
1. San Martin Jagon sailburu ohiari txostena eskatu dio euskaltzainburuak. Bere
esperientzia gerta daiteke abiapuntu oso ona.

Ekonomia. 1. A. Arana diruzain berriak, bere aldetik, gai honetaz txosten bat
ekarriko duela esan duo

Bada besterik ere. Azken aldi honetan behin eta berriz azaldu izan da
batzarreetara ez datozen euskaltzainen egoera, adinaren arazoa, hauteskundeetara
ahala igortzea eta horrelako beste zenbait kezka. Ikusi behar dena zera da, hain
epe laburrean eta han izango den denbora mugatuan horiek oro behar bezala
eztabaidatzeko astirik balegokeen.

Norberak oharrak igortzeko aste baten epea ezarri da, gero zuzendaritzak
egitaraua zehaztu eta zabal dezan.

ESKU ARTEKOAK

J. Haritschelhar euskaltzainburuak batzorde idazkariei urteko lanen berri
berehala eman behar dutela adieraziko diela, esan duo Memoria egiteko behar
beharrezkoa da.

Lizarran 1990eko irailean egitekoak diren Onomastika III. Jardunaldien ira
garkia banatu du batzorde idazkari den 1. L. Lizundiak. Txostengileek datorren
ekainaren 30erako bidali behar dituzte lanaren izenburua eta laburpena.

Nafarroako Gobernuak Euskal Eremuko herri izenen zerrenda eta berorien
ofizialtasuneko legea aurkeztu dituela, aditzera eman du Nafarroako ordezkariak.
Altsasu eta Bera izenei, Alsasua eta Vera de Bidasoa gehitu dizkie.

Eta besterik gabe amaitu da euskaltzain osoen goizeko batzarrea.

2. BATZARREA

Donostian, Hiriko Udaletxean, 1989.eko urtarrilaren 27an, egin du Euskal
tzaindiak hilerokobatzarrea. Arratsaldeko 4 t'erdietan bildu dira, goizeko batzar
agirian agertzen diren euskaltzainez gain, E. Knorr eta urgazle hauek: E. Agirre
txe, L. Akesolo, J. M. Aranalde, X. Aranburu, J. A. Arkotxa, P. Arregi, M. Atxa
ga, M. Azkarate, R. Badiola, J. Etxaide, J. Garmendia Larranaga, P. Goenaga,
1. M. Iriondo, X. Kintana, D. Landart, 1. M. Larrarte, M." P. Lasarte, J. A. Loidi,
X. Mendiguren, J. A. Mujika, J. Oleaga eta J. J. Zearreta.
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Ibon Sarasolaren sarrera hitzaldia ospatzen denez, batzar ireki erakoa da eta
Euskaltzainburu eta Idazkariaz gain, hurrengo hauek ere eseri dira mahaipuruan,
alegia: Xabier Albistur, Donostiako alkatea; Imanol Murua, Gipuzkoako diputatu
nagusia eta M." Karmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako
idazkari nagusia.

Xabier Albistur alkate jaunak, hiriaren izenean, ongi-etorria egiten du,ego
kiera horretaz baliatuz Euskaltzaindiaren erabakiekiko atxikimendua aitortzeko
eta euskaltzain berriari, beronen jaioterriaren izenean, zorionik beroenak eskaintzeko.

Jarraian, J. Haritschelhar Euskaltzainburuak hitzaldiiio labur bat egiten duo
Euskaltzain berri bakoitzak sarrera mintzaldia bere herriko udaletxean egiteko
ohitura azpimarratuz, Ibon Sarasolak Mitxelenaren jarraipena egiten duela, Orota
riko Euskal Hiztegia lanik garrantzitsuena duelarik.

Euskaltzainburuaren hitzen ondoren, euskaltzain bi joan dira Ibon Sarasola
euskaltzainaren bila, hain zuzen, Juan M. Lekuona eta Luis Vil1asante jaunak.

Ibon Sarasola Errazkin euskaltzain berria sartzen da aretoan eta sarrera
hitzaldiari lotzen da, alegia "euskal hitzez" izeneko gaiari. Ohi bezala, bere
aurreko euskaltzain zendua, Koldo Mitxelena gogoratuz hasten da.

Hitzaldiaren punturik nagusienak hurrengook azpimarra daitezke, alegia: "eus
kaldun askok ez dutela askotan beren artean euskaraz egiten. Euskaldunon
arteko erizpideen falta. Batasunak egungo euskara batzea du helburutzat. Euskara
bizia da gure eguneroko adigaien artean nahasiena eta nahasgarriena. Euskara
bizia Ipar eta Hegoaldeko euskaldunik gehienok erabiltzen ditugun hitz eta
joskeren multzoa" dela bere ustez. Geroxeago "gaizki eraturiko hitzez, erabile
raren irizpideaz, erdal hitzetaz" aritu da Sarasola. Amaitzean zera adierazi du,
hots: "euskararen egoera nabarmenki aldatu da azken urteotan, eskuan ditugun
baliabide eta tresnen aldetik. Orain arte ezer gutxi erabili ditugula bide horiek
-eskola eta komunikabideak- euskara txukuntzeko".

Endrike Knorr euskaltzainak ematen dio erantzuna, Ibon Sarasolaren bizitza,
eta, batez ere, lanez, xehetasun ugari emanik. Ez bakarrik filologo maila, baizik
eta idazle alderdia ere goraipatu dio sartu berriari erantzunleak.

Eta azkenik, denak zutik, J. Haritschelharrek izendapen agiria eskuratuz eta
Erakundearen domina ezarriz, zoriondu du euskaltzain berria, ondoren, gauza
bera egiten dutelarik mahai ingurukoek.

Jean Haritschelhar
Euskaltzainburua

1. M. Satrustegi
Idazkaria
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1989-1/-24/25

Lazkaon, HABEko "Maizpide" euskaltegian, 1989ko otsailaren 24 eta 25ean,
VI. Barne Jardunaldiak egin ditu Euskaltzaindiak. Bildu dira: 1. Haritschelhar
euskaltzainburua, 1. San Martin buruordea, 1. M. Satrustegi idazkaria, 1. A. Arana
diruzaina, P. Altuna, P. Charritton, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre,
1. M. Lekuona, F. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salaburu, I. Sarasola eta L. Villasante
euskaltzainak. Ostiraleko batzarreetan A. Zavala ere egon da, hala nola 1. L. Li
zundia idazkariorde urgazlea, denetan.

Dagozkien batzordeetako idazkari eta arduradun hauek deitu dira: 1. A. Adu
riz, Miren Azkarate, R. Badiola, Patxi Goenaga, Andoni Sagarna, X. Videgain,
Mikel Zalbide, 1. J. Zearreta, urgazleak, eta G. Aurrekoetxea, Dialektologia batzor
deko arduraduna.

X. Diarce euskaltzainak ezin etorria adierazi duo

Urtarrileko batzar-agiria onartu da.

I. BATZORDEEN BERRIZTAPENA

a) Jagon Saila. Lazkaoko Barne Jardunei hasiera euskaltzainburuak eman
die Arautegian aipatzen diren helburuak aztertuz, goizeko 9 t'erdietan, otsailaren
24ean.

J. San Martin, Jagon sailburuak, karguan egon den urte hauetako ekintza
nagusiak eta gertatutako aldaketen azalpena egin du gero. 1979ko lehen jardunal
dietatik euskararen normalizapen bidean emandako urratsak aipatu ditu. Euskal
tzaindiaren babespean ziren AEK, Euskararen Gaitasun Agiriak, Bertsolarien
txapelketak eta Itzutzaileen Eskola. Dagozkien eskuetan utziak dira orain. Euska
raren legezko eskubideak zaintzeko agintariei igorritako adierazpenak aipatu ditu
gero.

Etorkizunari begira, herrialde bakoitzean euskararen egoera desberdina da,
eta tokian tokiko arazoak sortzen dira hiru mugaz eta hiru jokabide politikoz
banatutako Euskal Herrian. Hori dela eta, ordezkaritzen arduradunekin osotu
beharra ikusten du Jagon Saila, eta Arabako ordezkaria proposatu du Sailburu.
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Elkarrizketa luzearen ondore nagusiak hauek izan dira: Herri egoera normal
dutako batean agintariei dogokie zuzenean hizkuntza zaintzeko ardura. Baina,
ofizialki onartutako legeak ere ez dira beti betetzen, bete nahi direlarik ez da
euskara jatorra erabiltzen eta gure hizkuntzaren ahuleziak beste bultzada batzu
ren beharra badu. Euskararen Aholku Batzordean baditu Eusko Jaurlaritzak
zenbait euskaltzain eginkizun hori betetzen laguntzeko. Hala ere, aho batez
aitortu da Jagon Sailaren beharra Euskaltzaindiaren barnean.

Jagon Saila, beraz, pertsonetan sartu gabe, kargu hauek osotuko dute: Araba
ko ordezkaria buru, Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroako ordezkariek, diruzainak
eta idazkariordeak.

b) Egitura Saila. Atsedenaldi baten ondorean, hamaika t'erdietan hasi da
bigarren saioa. Barne egituren batzordeek egin dituzte beren azalpenak eta berriz
tatu dira karguak.

Diruzaintza. J. A. Arana eginkizun honetan berria denez, 1. 1. Zearretak
burutu du gehien bat aurrekontu arauen txostena eta diruzainak irakurri duo
Aldaketan sartuak direla, dio, eta ekonomia osoa ordenagailuetan sartzeak lana
emango duela. Aurre-asmoen azalpena Erakunde nagusien ildotik omen doa,
gero kontu ematerakoan adostasun batera iristeko.

1989ko aurrekontuak. Urte honetarako begiz jota dauden diru kopuru ofizia
lak laster izenpetzekoa den hitzarmenaren baitan daude. Gure ekonomia arloan
urrats garrantzitsu baten atarian gaude geroari begira. Gastu atal guztien aurkez
pena egin du, kasu bakoitzeko kezka eta lorpen arrazoituen berri emanez.

Onartu da aurrekontuen txostena eta egileei zorionak ematea erabaki da.

Eztabaida sortu du sinposio eta kongresutara joan ohi direnen gastu ordain
ketak. Izan ere, zehaztu beharra dagoen arazotxoa da, maizegi gertatu ez arren.
Hori deia eta, elkarrizketa baikorra sortu da batzarrean. Laburtuz, Euskal Herrian
bertan ala bere inguruan eratutako batzarreek ez dute arazo haundirik sortzen.
Atzerriko joan-etorriek, aldiz, erizpide batzuren oinarriak finkatzea eskatzen dute.
Bakoitzaren heziketa mailan edo interesagatik hitzartutako irteerak, adibidez,
norberak ordaintzekoak dira. Euskaltzaindiari ere, eta bereziki berari, komeniga
rri zaizkionetan ponentzia edo txosten akademikoak aurkeztuko dira eta ehunetik
ehuna ordainduko da, beste laguntzarik ez duten gastuetan. Xahupenen txartel
originalak ekarri beharko dira, beharrezkotzat jotzen baitira agintariei kontuak
ematerakoan.

Aurrekontuetan egon gabe urtean zehar egin behar izaten diren ordainketen
arazoa aipatu da gero. Prozedura finkatzeko garaian, ehun mila peztaraino 000.000)
ordain dezaketela ekonomia arduradunek, erabaki da. Zuzendaritzak, bestalde,
milioi erdira bitarteko gastuak (500.000) erabaki ditzake.

Diruzaintzako batzordea honela gelditu da: Diruzaina buru, ekonomia eragi
lea eta Zuzendaritza bera.

Azkue Biblioteka. A. Irigoyen bibliotekariak ezetza eman dio karguan jarrai
tzeko egin zaion eskariari. P. Salaburu izendatua izan da kargu horretarako.
Batzordea, beraz, aldaketa bakarrarekin gelditu da. P. Salaburu bibliotekari, 1. A.
Arana arduradun eta lehengo batzordekideek orain arte bezala jarraituko dute.
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Argitarapen batzordea. Karguen arabera, Zuzendaritza, Iker sailburua, Jagon
sailburua eta bibliotekaria dira berezko partaide. P. Altuna eta P. Charritton
batzarrearen izendapenaz. Euskaltzainburua da batzordeburu eta R. Badiola era
gilea, idazkari. .

c) Iker Saila. Martxoaren 24ean, arratsaldeko 3 t'erdietan hasi du Euskal
tzaindiak Barne Jardunaldi hauetan Iker Saileko batzordeen azalpen eta kargu
berriztatzeko batzarrea.

L. Villasante izendatu da aho batez Iker sailburu.

Dialektologia. F. Ondarra izendatu da Dialektologia batzordeburu.

Bi azpibatzorde izango ditu denbora berean: Atlasgintzakoa eta Euskalki
Ikerlan Arruntena. Atlasgintzako arduradun 1. Haritschelhar eta idazkari G. Aurre
koetxea izango dira. Batzordekide, Ch. Videgain, A. M. Etxaide eta J. M, Etxeba
rria. Era berean, zerrendan agertuko dira, K. Segurola, I. Etxebeste eta I. Atutxa,
orain arte lankide direnak.

Euskalki [kerlan Arrunten arduradun Tx. Peillen izango da, eta idazkari Ch.
Videgain. Bigarren azpibatzorde honetako kide, I. Gaminde, A. Irigoyen, R. M. Pa
gola eta K. Rotaetxe izendatu dira.

Hiztegigintza. I. Sarasola batzordeburu.

Hiru azpibatzorde izango ditu hemendik aurrera: OEH eta, orain arte Jagon
Sailean kokaturiko LEF eta EEBS batzordeak.

Orotariko Euskal Hiztegia. I. Sarasola arduradun eta I. Segurola idazkari.
Lankide taldea orain arteko bera.

Lexikologi Erizpideak Finkatzeko azpibatzordea, M. Azkarate arduradun, eta
J. A. Aduriz idazkari. P. Altuna, 1. K. Odriozola, M. Enzunza, P. Goenaga,
1. 1. Irazola, J. M. Larrarte, L. M. Mujika, L. Otaegi, B. Oyhartzabal, P. Uriba
rrer, T. Uribeetxebarria, P. Urkizu, A. Sagarna eta M. Zalbide.

Egungo Euskararen Bilketa Sistematikoa. Azpibatzordearen arduradun A. Urru
tia, idazkari A. Sagarna. Batzordekide, 1. A. Aduriz, C. Harlouxet, 1. Iturbe,
1. M. Larrarte, M. Lasa, E. Oregi, L. Otaegi eta I. Sarasola.

Gramatika. Batzorde honen azalpenean zenbait izen aipatu da, baina dagoen
moduan ongi ari denez bere eginbeharretan, aldaketarik gabe uztea erabaki da.
Beraz, orain arteko lantalde berak jarraituko du, P. Altuna bum dela, P. Salaburu
arduradun eta P. Goenaga idazkari.

Onomastika. E. Knorr bum, A. Irigoyen arduradun eta 1. L. Lizundia idazka
rio Batzordekideak, R. Cierbide, 1. L. Davant, 1. A. Gonzalez Salazar, A. Iiiigo,
1. M. Jimeno Jurio, J. B. Orpustan, 1. San Martin, P. Salaberri eta 1. M. Satmstegi.

Literatura. Batzorde honek birmoldaketa sakona behar duela ikusi da. AIde
batetik, orain arte Jagon Sailean egondako bi batzordeak, euron gogoa ontzat
emanez, Iker Sailera aldatzen dira. Eta beste aldetik, batzarrean agertutako eri
tziak jasoz, sortzaileen arloko presentzia falta da eta kritika egiten dutenen
hutsunea ere nabarmena da. Euskal literatura lantzen dutenen batzorde bat
sortzea begi onez ikusten da.
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1. M. Lekuona izango da Literatura batzordearen buru. Him azpibatzorde
izango ditu:

Literatura klasikoa, F. Krutwig arduradun dela eta 1. Lavin idazkari. Batzor
dekideak, M. Erzilla, 1. A. Etxebarria, 1. L. Goikoetxea, A. Irigoyen, G. Ansola,
M. Agirreazkuenaga eta 1. 1. Pujana.

Herri Literatura. A. Zavala izango da arduraduna eta P. Esnal idazkaria.
Lehengoari jarraituz, 1. M. Etxezarreta, 1. M. Aranalde, A. Aranburu, A. Irigo
yen, 1. M. Iriondo, M. It<;aina, E. Larre, 1. M. Lekuona eta A. Muniategi,
batzordekideak.

Gaurko Literatura. 1. M. Lekuona arduradun dela, proposamen bat aurkeztu
ko du apirilerako, datorren urteko aurrekontuetan sartu ahal izateko.

II. EGITURA ETA IBILPIDEZKO GAIAK

Seiak aldera, batzordeen berriztapeneko ekintzak amaitu ondoren, Euskal
tzaindiaren barne egiturazko arazoa aipatu da. 1. L. Lizundiak Lekarozen IV.
Barne Jardunaldietan aurkeztu eta, astirik ezean, aztertu gabe gelditutako "Barne
Eremu eta Zerbitzuen ibilpideaz" izeneko txostena irakurri duo Funtsean, Egoi
tza, Biblioteka, eta Ordezkaritzen ibilpideaz Erregela Berezi batzu egitea proposa
tzen duo Aurre-asmo horren zirriborroa ere banatu du batzartuen artean. Propo
samena ontzat eman da.

Gaia bideratzen joateko legegizonen batzordefto bat izendatu da. Euskal
tzainburuaren ardurapean, J. A. Arana, 1. L. Lizundia, P. Zabaleta, A. Muniategi
eta A. Urrutia ahaleginduko dira proposamena Euskaltzaindiarentzat prestatzen.

Martxoak 25. Laronbata

Goizeko 9 t'erdietan, egitura eta barne ibilpidezko arazoekin hasi da batza
rrea. Bezperako azken bilkuraren amaieran, E. Knorrek hamar punduko eskaria
irakurri zuen P. Salaburu eta bien izenean.

Euskaltzainburuaren aginduz idazkariordeak beste izkribu labur bat aurkeztu
zuen gaiak Arautegiari, Barne Erregelei ala batzar erabakiei dagozkien ikusteko.
Eztabaida han sortu bazen ere, goiz honetan eman zaio denborarik gehiena.

Lehen pundua Jagon Sailari dagokio eta Barne Jardunotan zehazturik dago
erantzuna. Argitalpenen kontua Erregela Berezietan sartzen da eta iaz bertan
gehitu zen eranskin bat. Hirugarren atala euskaltzainen hautapenaz, botuaz eta
iraupenaz da bereziki, eta hor sortu dira kontraesan nagusiak. Gauza asko badela
hor, esan du J. Haritschelharek, eta oso maila desberdinetakoak. Euskalkien
kargu kopurua, adibidez, beste garai baterako utzi daitekeela, noiz eta nola tratatu
behar den erabakiz.

Adinduen kargua utzi beharrak izan ditu erantzun ugarienak. Arautegia
aldatzea paper kontua omen da, Madrilgoak aldatu omen zuen adinaren epea
ezarriz eta Euskaltzaindiko Arautegiak ez duela esaten kargua betirako denik,
diote berek.
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Arautegia aldatzearen arriskua azpirnarratu da behin eta berriz. Erdal Akade
miak adinekoei buruz berea noizbait aldatu bazuen ere, ez du inoiz bete. Adine
ko gizon ospetsuak hartzen ditu barnean. L. Villasantek gogorarazi du, behin
kendu zitzaiola kargua· euskaltzain oso bati eta ez dela berriz gertatu. Eta urgazle
oso ezagun batek izendapena arbuiatu zuelarik, bizi guzirako zela erantzun
zitzaion. Gerra ondoren, behar gorriari buru ernateko, 12tik 18ra gehitu zen
euskaltzainen kopurua. Orain 24 gara, gehiegi batzuren ustez.

Erabakiren bat hartzea eskatu du P. Salaburuk, batzordefioren batek arazoa
azter dezan proposatuz. Gai horretaz aritu behar ote garen ala ez bozkatzea
lehenik, nahi du P. Altunak.

Adineko euskaltzainen gora-beherak (3. pundua) oraikoz baztertzea, beste
gai batzu ukitzeko, proposatu du 1. Haritschelharek. Protokolo arazoaz (4. pn.),
eta barne ibilpideez (7. pn.), ekaineko batzarrerako txosten bat eskatu dio 1. L. Li
zundia idazkariordeari.

Gai horren aurretik, behar da, eskarietako bi azken proposarnenak azter
daitezke: euskara batuaren norrnatiba. Zertan garen eta zer egin daitekeen hurren
go urte biotan. Grarnatika punduak: Hartu behar diren erabakiak, EGLU dela
eta, jasoriko gutuna. (9. pn.). Hala nola, Euskal hitzak zein direlako auzia (10. pn.).
Gai hauek aztertzen hasteko batzordefio bat aipatu du euskaltzainburuak, P. AI
tuna, P. Goenaga, P. Salaburu, I. Sarasola eta beste zenabit barne direla. Dato
rren rnaiatzeko batzarrera txostena ekartzea eskatu die.

Euskalkien arabera zenbat euskaltzain izenda, eta zenbat lurraldeen loturarik
gabe (3.1) urtarriletik aurrera ikusiko da eta Zuzendaritzak ekarriko du proposa
mena. Utz dezagun orain adinduen eta atzerriratuen eztabaida, esan du
1. Haritschelharek.

Aparkatu bai, baina ahaztu ez, erantzun zaio aIde batetik. Aparkatu hitzak
esan nahi du, urtarriletik aurrera ez berriro horretaz hastea, entzun da beste
aldetik.

Eta horretan galditu da gaurkoz egitura eta ibilpidezko gaien eztabaida.

111. ESKUARTEKOAK

Jarraian, dei berezian iragarri diren eskuarteko zenbait gai ikusi dira.

Donostiako Udaletxean I. Sarasolak ernandako Sarrera hitzaldira Barcelona
ko Unibertsitatetik Errektorearen izenean etorritako R. Phi Arxe jaunari eskerrak
ematea erabaki da.

Errenteriako Udalak herriko. pertsonaiei buruz antolatu duen idazlanen sari
keta epaimahairako 1. M. Lekuona izendatu da.

X. Azurrnendiren gutun bat jaso da, Orixe-ren "Opera omnia" oraintxe
argitaratzekotan direla eta, Uitzin Euskaltzaindiaren batzarrean irakurritako txos
tenak argitaratzeko bairnena eskatzen. Euskaltzaindiko txostenak Euskera-n argita
ratzen direnez, Ian horien separatak berehala egin eta iturrien aiparnenarekin
bilduma horretan sartzeko baimena ernaten zaie.
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1. C. Odrizolak "Izen ez-propiodun elkarketaz" bidalitako lanaren berri eman
da.

Datorren Irailean Donostian egitekoa den "Hizkuntz minorizatuen III. Sozio
logi Kongresuaren" berri eman da gutun baten bidez.

Eta 1. M. Barandiaran euskaltzainari bere jaiot-ehunurteburuaren aurrean
Euskaltzaindiaren domina ematera joateko ordua iritsi denez, amaitutzat eman
dira Lazkaon VI. Barne Jardunaldiok.

* * *
Atauna joan dira gero euskaltzainak eta beste zenbait lagun, on Joxe Migel

Barandiaran euskaltzainkidearen inguruan omenezko ekitaldi labur eta bero bat
burutzeko.

J. Haritschelhar euskaltzainburt¥k txosten bat irakurri du lehenik omendua
ren merezimenduak, eta euskararen arloan egindako lanak azpimarratuz bereziki.

Esker onezko hitzalditxo batekin erantzun dio gero Ataungo antropologari
ospetsuak Euskaltzaindia "Sara" etxean ikustea beretzat ohore haundia dela
esanez.

Euskaltzaindiaren zilarrezko domina eman dio 1. Haritschelhar jaunak ehu
nurtekari egiten zaion ospakizunaren ezaugarri.

Amaieran, 1. M. Satrustegi idazkariak azken argitalpenaren eskaintza egin
dio, hots, Toponimia de /a Cuenca de Pamp/ona. Cendea de O/za, 1. M. Jimeno
Jurio Onomastika batzordekideak egina.

Eguerdiko hamabietan egin da, jautsi ahalako euriekin, omenaldi hau, eta
bazkal aurreko ahamenak eta ardoa eskaini dizkie 1. M. Barandiaran jaunak
batzartuei.

Jean Haritsche/har
Euska/tzainburua

J. M. Satrustegi
Idazkaria
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1989-III-31

Lapurdiko Bidarten, 1989ko martxoaren 31an egin du Euskaltzaindiak osoen
hileroko bilkura. "Bidartea" ostatuan bildu dira: J. Haritschelhar euskaltzainbu
rua, 1. M. Lekuona buruordea, 1. M. Satrustegi idazkaria, 1. A. Arana diruzaina,
P. Altuna, P. Charritton, 1. L. Davant, A. Irigoyen, E. Knorr, E. Larre, F. Onda
rra, Tx. Peillen, J. San Martin eta L. Villasante, euskaltzainak, J. L. Lizundia
idazkariordea; R. Badiola Argitarapen eragilea eta 1. 1. Zearreta, zegozkien gaietan.

X. Diharce, 1. Hiriart-Urruty, F. Krutwig, A. Labayen, P. Salaburu eta
I. Sarasolak, ezin etorria adierazi dute.

Otsaileko batzar-agiria onartu da.

IZENDAPENAK/KARGU HAUTAKETA

Arratsaldeko laurak laurden gutxiagotan hasi da batzarrea. 1. San Martin
Ararteko izendatua izan denez, beste karguak utzi behar izan ditu eta euskal
tzaindiko buruorde berria hautatzeko bozketak egin dira. Lehen itzulian hamabi
euskaltzain osok hartu dute parte zuzenean eta sei ahalmen jaso dira. P. Salabu
ruk, E. Knorri eman dio ahalmena, 1. Hiriart-Urrutyk, 1. Haritschelharri, A. Laba
yenek, J. San Martini, X. Diharcek eta, azken orduan atera behar izan duen
P. Charrittonek, E. Larreren esku utzi dute euren txartela. 18 hautatzaile, beraz,
13 botu behar direlarik gehiengo nagusia lortzeko.

Lehen itzulian 11 txartel izan ditu J. M. Lekuonak, A. Irigoyenek 5, E.
Knorrek bat, eta zuri beste bat.

Bigarren txandari hasiera ematean sartu da batzargelan J. M. Lekuona.
Hemeretzi hautesle badira, beraz, oraikoan eta gehiengo soila aski da izendapene
rako. Haste-hastetik J. Haritschelhar jaunak 1. M. Lekuonaren izena emana du
hautagaitzat eta A. Irigoyenek bere burua proposatu duo Garbi esan da, noski,
edozein euskaltzain oso berez dela hautagai. Bigarren aidian ere II botu izan ditu
1. M. Lekuonak, A. Irigoyenek 6, P. Altunak 1, eta zuri bat. Besterik gabe,
1. M. Lekuona atera da Euskaltzaindiko buruorde.

Same izendapenak. Batzarrean izan da beste izendapenik ere. Egitura arrun
taren barnean sortutako hutsuneak bete dira jarraian. 1. M. Lekuona izango da
Euskaltzaindiaren ordezkari Gipuzkoan, J. San Martinek utzitako karguan.
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E. Knorr izendatu da HABE erakunderako ordezkari.

Eusko Ikaskuntzari dagokionez, euskaltzainburua eta idazkaria dira haren
Batzorde Iraunkorreko partaide. J. Haritschelhar izango da, beraz, Euskaltzaindi
ko ordezkari berria, 1. M. Satrustegik bertan jarraitzen duelarik.

Beste/aka izendapenak. Eusko Jaurlaritzatik Kultura eta Turismo Saileko
Euskara-Arazoetarako Zuzendaritzak ordezkari bat eskatzen du Euskal Letren
Merezimenduzko sariaren epaimahairako. P. Altuna izendatu da eta ordezkoa
1. M. Lekuona.

Madrilgo Kultura Ministeritzatik bi ordezkari eskatzen dituzte itzulpenen
sariketaren batzorde hautatzailerako, eta hirugarren bat epaimahairako. F. Krut
wig eta X. Kintana izango dira batzordekide, eta E. Knorr epaimahaikoa.

Haur nahiz gazteekilako Literatura sorketa sarirako epaimahaikide bat izen
datzea eskatu du Madrilgo Kultura Ministeritza horrek berak. Pakita Arregiren
izena onartu da.

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Lehendakaritzatik euskararekin zerikusia duen
lanpostu aukera baterako epaimahaikidea eskatzen dute. A. Irigoyen izendatua
izan da eta ordezko P. Uribarren.

Orozkoko Udalak liburuzain-euskarazko-itzultzaile lanposturako iragarria duen
deialdiaren ondoren egingo den azterketarako ordezkari R. Badiola izendatu da.

CAMPION-BROUSSAIN, S. A.

Diruzaintza arduratu denez, azken aldi honetan, Campion-Broussain, S. A.
elkartearen birmoldaketaz, J. A. Arana diruzainak aurkeztu du azterketaren iritzi
tekniko eta legezko aholkua. Labuftuz, pundu nagusi hauek azpimarra daitezke:
Akzio guzien erosketa proposatzen duo Administralgo kontseilua izendatu behar
da eta, azkenik, Notariarekin baieztatuko dira erabaki hauek.

Euskaltzaindiak aho batez onartu du akzio guztien berreskuratzea, bera
izango delarik aurrerantzean nagusi bakarra. Baimena ematen zaio arduradunari
salerosketa Notariaren aurrean baieztatzeko.

Campion-Broussain, S. A. elkartearen kontseilua izendatu da gero:

Burua, euskaltzainburu eta Hizkuntz Atlas batzordeburu den 1. Haritschel
har.

Idazkaria, Euskaltzaindiko idazkariordea den 1. L. Lizundia.

Ekonomia zaintzale, 1. A. Arana diruzaina.

Kontabilitate teknikari, J. 1. Zearreta Euskaltzaindiko Ekonomi eragilea.

Bazkideak: I. Sarasola OEH-ren arduradun euskaltzaina, P. Zabaleta legegi-
zon euskaltzaina eta A. Muniategi legegizon urgazlea.

Kontseilu berria legeztatu bezain laster egin beza lehen bilkura orokorra eta
berezia ibilaldi berriaren abiapuntutzat.
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NAFARROAKO HERRI IZENDEGIA
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Nafarroako Gobernuaren eskariz egindako Herri Izendegiaren azken atala
aurkeztu du E. Knorr Onomastika batzordeko buruak. Eremu erdalduneko sei
zerrenda dira, orohar, gaurkoak. Zenbait izenen arazoa aipatu da. Adibidez Uran
tzia, Los Arcos-en pareko hitza, baztertzearen aide agertu da batzordea. Azken
erabakia hartu aurretik bertakoen iritzia jasotzea eskatu du idazkariak.

Irufiean Postako arduradunek Herri izenen zerrenda osoa eskatu dutela
datorren urteko gidaliburuan sartzeko, aditzera eman du Nafarroako ordezkariak.
Onartu gabe dagoela esan zaielarik, behin-behineko zerrenda izango bada ere,
langileen argibidetzat behar-beharrezkoa dutela erantzun dute. Beste urteko argi
talpenean zuzendu ezinik ez dagoela.

Izendegi honi buruzko oharrak ekartzeko epea irekirik gelditu da datorren
hilabeteko batzarrea bitartean.

GURUTZE HARRIEN HIZTEGIA

Harri marradunen gurutze izenei buruz egindako azken oharrak aurkeztu
ditu R. Badiolak dagokion batzordefioaren izenean. Banan-banan ikusi ondoren
zalantzan utzitako hitzak, onarturik gelditu da zerrenda osoa.

PROTOKOLOA ARAUTZEA

Lazkaoko Barne Jardunaldien ildotik, protokolo eta jende aurreko agerpenen
arazoak arautzeari buruz, aurre asmoen txosten bat aurkeztu du idazkariordeak.
Era honetako gauzen arduradun 1. L. Lizundia bera izendatzea onartu da. Hila
bete bateko epea dago banatu den izkribuari oharrak egin ahal izateko.

Euskaltzain hitza. Barne Jardunaldi berorien gaiekin jarraituz, akademilari
aipamenak sortzen duen nahasketa azaldu da. Araudiko 3. artikulua hartu da
oinarritzat, eta euskaltzain nahiz euskaltzaindikoa soil soilik egindako aipamena
euskaltzain osoei bakarrik dagokiela, esan da. Baina ez da inolako erabakirik
hartu, datorren batzarrerako utzi delarik arazoa.

Izen erabilpenarekin batera, hileroko batzar-agiriaren zabalkundea aipatu da.
Gerra aurrean ez zen nehori bidaltzen. Gero euskaltzain oso eta urgazle guztiei
banatzen zitzaien. Azken aldi honetan murrizten joan da hartzaileen kopurua eta
erabakiren bat hartu beharra ikusten da.

Lehen hilabetean banatzen den agiria ofizialki onartu gabe egon ohi da, eta
euskaltzain osoei bakarrik dagokienez onartzea ala ezestea, ez du iduri beste
inoren eskura heldu behar lukeenik. Edo, agian, batzarrean partaide izateaz
bestalde bertan aipu diren lankideei ere bidaltzen ahal zaie.

Onartutakoan, iritziak ez datoz hain ados. Osoen goizeko batzar-agiria barne
eztabaiden lekuko zehatza denez, badirudi zabalkunderako baino funtzio garran
tzitsuagoa duela oinarrizko erabilpenari begira.
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Arratsaldeko batzarrean egiten da, noski, goizekoen aipamena eta bertan
irakurtzen dira txostenak. Batzuren ustez, han dagoenak entzunen du esandakoa,
eta ez badator "utz mutur huts". Beste batzu, aldiz, esku zabalaren aIde agertu
dira; loturak mantentzearen aIde, alegia. Loturaren beharrik senditzen ez dutenak
ez badira, edo aspaldi eten zutenak agian. Hor datza, noski arazoaren kakoa.

Zehaztasun gehiagorik gabe bukatu da eztabaida.

ESKUARTEKOAK

1. M. Leizaola euskaltzain ohorezkoaren hil-berria eman du euskaItzainbu
ruak, datorren hileko batzarrean egingo duelarik J. San Martinek bere merezi
menduen aipamena.

Martxoaren 20an Nafarroako Gobemuko buruarekin egon zen., Zuzendari
tza J. San Martin ezik, kargua utzia zuenez ordurako. G. Urralbururekin egon
aurretik, A. Colin Lehendakaritzako kontseilariak hartu zituen bere bulegoan.
Elkarrizketa baikorrak izan ziren bienak. Euskara arloan Euskaltzaindiarekin kon
tatuz Ian egiteko xedea agertu zuten eta Hitzarmenaren atzerapenak ere ez duela
EuskaItzaindiarekin zerikusirik, azpimarratu zuen A. Colinek. Laster izenpetuko
dutela aditzera eman zuen bestalde.

Aita Jorge Riezuko euskaltzain ohorezkoa ikusten izen dela, esan du 1. M. Sa
trustegik. Asko poztu zen eta Euskaltzaindiko ekintzen berri jakin mina agertu
zuen. Otsailean izanak zirela F. Ondarra, P. Arregi eta hirurak, esan du 1. San
Martinek.

A. Sagarnak bere doktoradutza lortu du Barcelonako Unibertsitatean eta
zorionak eman dizkio euskaItzainburuak. Eskertzen zaio, bestalde, tesiaren kopia
bat "Azkue Biblioteka"-ra bidaItzea.

1. Haritschelharek aditzera eman du, Tx. Peillenen biharko sarrera ospakizu
naren hasieran hor izango dela Baionako mera eta kontseilari nagusia den Grenet
jauna. Horren aitzinetik hartuko du bere bulegoan Zuzendaritza eta mintzatuko
gara EuskaItzaindiaz.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Jean Haritschelhar
Euskaltzainburua
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2. BATZARREA
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Baionako UdaIetxean, 1989.eko apirilaren lean, egin du EuskaItzaindiak,
Txomin Peillenen sarrera dela eta, batzar irekia. Goizeko lOetan bildu dira,
mahaipuruan: Henri Grenet, Baionako auzapeza; 1. Haritschelhar, euskaltzainbu
rua; 1. M. Lekuona, Buru-ordea; 1. M. Satrustegi, idazkaria; 1. A. Arana Martija,
diruzaina; A. Irigoyen eta Tx. Peillen. Aretoko ezarlekuetan: P. Altuna, P. Cha
rritton, 1. L. Davant, X. Diharce, E. Knorr, E. Larre, F. Ondarra, J. San Martin
eta L. Villasante, euskaItzainak; 1. Allieres, euskaltzain ohorezkoa; X. Arbelbide,
M. Atxaga, M. Azkarate, R. Badiola, R. Camblong, 1. B. Dirassar, 1. Etxaide,
1. A. Etxebarria, P. Etxeberria, P. Etxehandi, R. Idiart, D. Landart, 1. M. Larrar
te, M.a P. Lasarte, 1. L. Lizundia, B. Oihartzabal, A. Sagarna, X. Videgain eta
1. J. Zearreta, urgazleak. Jende andana bat ere ~urkitzen da.

Ongi etorria emanez, hasten du bere agurra Henri Grenet, Baionako auzapez
jaunak, eskerrak ematen erantzuten diolarik 1. Haritschelhar, euskaItzainburuak.

Ondoren, aIde egiten du auzapez jaunak eta bere ordez, mahaipuruan jartzen
da Argitxu Noblia, zinegotzia. Berriz, hitza hartzen du J. Haritschelhar-ek eta
bilkura honen garrantzia azpimarratu, Baionako Hiriko Etxean, lehendabizikoz
biItzen baita EuskaItzaindia. Jesus M. Leizaola euskaltzain ohorezkoaren hil
berria ere ematen du eta Juan San Martini eskaintzen dizkio goresmenak Ararte
ko izendatu berri duelako Eusko Legebiltzarrak.

1. M. Satrustegi idazkariak, Arautegiaren 36. artikulua eta Barne Erregelen
45.a irakurtzen ditu segidan, zeinetan zehazten bait dira sarrera hitzaldiko prozedurak.

Jarraian, bi euskaItzain joaten dira Txomin Peillenen bila, hain zuzen,
1. M. Lekuona eta P. Charritton jaunak.

Txomin Peillen Karrikaburu euskaItzain berria sartzen da aretoan eta sarrera
hitzaldiari lotzen zaio, alegia "Euskal idazleen giroa duela berrogei bat urte"
izeneko gaiari. Ohi bezala, bere aurreko euskaItzain zendua, Piarres Larzabal
gogoratuz hasten da.

Hitzaldiaren punturik nagusienak hurrengook azpimarra daitezke, alegia: eus
kal idazlearen giroa duela berrogei bat urte azalduz egiten du Txomin Peillenek
bere mintzaldia. Eta batez ere bi idazle azpimarratu ditu honetarako, hots:
Andima Ibifiagabeitia eta Jon Mirande, berari euskara irakatsi ziona.

Jarraian, Parisen, 1947tik 57ra bitartean 1. Mirandek, Andimak, Zaitegik eta
berak egin zuten Iiteratura aztertzen du, euskal literaturak ere Europarako bidea
duela berrogei urte hartu zuela frogaturik.

Ondoren, Parisen jaio, bizi eta hil zen Jon Mirande, zuberotarren semea
goraipatzen du, Sabino Aranaren "Euzkadi eta euzkotarren aberriari 'euskara da
euzkotarren hizkuntza'" irakasten bait zion Jon Mirandek.

Txominek ere, berari frantsesez hitz egiten dien euskaldunez arrenkura
azaldu du, denei euskaraz mintzatzeko dei eginik.

Azkenik, irakaskuntzan, Iiburugintzan, komunikabideetan eta abarretan eus
karak egin duen aurrerakada aitortuz bukatzen du euskaltzain berriak bere berbaldia.
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A. Irigoyen euskaltzainak ematen dio erantzuna, Txomin Peillenen bizitza,
eta, batez ere, lanez, xehetasun ugari emanik. Ez bakarrik filologo mailan, baizik
eta idazle alderdia ere goraipatu dio sartu berriari erantzuleak.

Erantzunaren ondotik, denak zutik, 1. Haritschelhar-ek izendapen agiria esku
ratuz eta Erakundearen domina ezarriz, zoriondu du euskaltzain berria, ondoren,
gauza bera egiten dutelarik mahai ingurukoek.

Maite Idirinek Zuberoako eta Bizkaiko kantu bi opatzen dizkio euskaltzain
berriari.

Azkenik, Baionako Hiriko Kontseiluak eskainita aperitifa hartzen dute bildu
tako guztiek.



648 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

1989-IV-28

Donostian, Gipuzkoako FOTU Diputazio jauregian egin du Euskaltzaindiak
1989ko apirilaren 28an, goizeko 10 t'erdietan, euskaltzain osoen hileroko batza
rrea. Bildu dira: J. Haritschelhar euskaltzainburua, 1. M. Lekuona buruordea,
1. M. Satrustegi id~~aria, J. A. AIana ~artija diruzai~.a, P. Altuna, ~. Charritton,
J. L. Davant, J. Hlflart-Urruty, A. Ingoyen, E. Knorr, F. KrutWlg, E. Larre,
F. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salaburu, I. Sarasola, L. Villasante, euskaltzainak, eta
1. L. Lizundia idazkariorde urgazlea.

1. San Martin jaunak ezin etorria edierazi duo

Martxoko agiriak onartu dira.

NAFARROAKO HERRI IZENDEGIA

Legez Eremu Erdalduna deitzen den Nafarroako Herri Izendegiaren sei
zerrendak birrestea da egungo lehen gaia. Onomastika batzordeak aurreko hilean
egin zuen bere aurkezpena eta egun amaitzen da oharrak ekartzeko epea.

1. M. Satrustegik Urantzia-ri buruz jasotako agerpena egina zuen gutun baten
bidez, eta A. Irigoyenek eman dio erantzuna. Idazkariak, bere aldetik, A. lrigoye
nen izkribuari azalpenak egin dizkio, eta F. Ondarrak ere iturrien zehaztasunak
azaldu ditu.

Oharrak aztertu ondoren, Los Arcos, Urantzia, izen biak onartu ditu batza
rreak. Erabaki honen arabera, Cinco Villas de los Arcos, Urantziako Bostiriak
itzuliko da. Armaijanzas eskualde horren barruan legoke.

Bigarren zuzenketa Ezporogi hitzari dagokio, ez Ezprogi hasieran zegoen
bezala.

Azkenekotz, Urraulgoiti, Urraulbeiti, Ameskoagoien eta Ameskoabarren, hitz
elkartutzat eman ditu Euskaltzaindiak eta horrela idatziko dira.

Onomastika batzordeak Irufiean egingo duen batzarrean ikusiko du azken
zerrenda zuzendua eta, besterik gabe, Nafarroako Gobemuari aurkeztuko zaio.
Honek ikusiko du gero lanari eman nahi zaion aipamena, Nafarroako Boletinean
argitaratzeaz bestalde.



PROTOKOLOAZ

Aurreko batzarrean 1. L. Lizundiak aurkeztutako protokolo arauen txostena
ikusi da. Arautegiaren 19. eta Barne Erregelen 13. artikuluetan oinarritzen da
lana. Aide batetik, Euskaltzaindiko bilkura berezien ordena aipatzen da,. eta
bestetik, agintari edo beste erakunde ofizialetako ordezkarien kasua, bai mahaipu
ruan eta bai beste jarlekuetan.

Agintariak daudeneko atalean, honako bereizkuntza hauek egiten dira: 1 Eus
kaltzaindiaren egoitzan. 2 Diputazio, Udaletxe eta beste egoitza ofizialetan. 3 Uni
bertsitate eta antzeko zientzi erakundeetan. 4 Beste eremu batzutako agintarien
kasuan.

Erizpide hauek ontzat eman dira eta agiriaren eranskin bezala, hitzez hitz
argitaratuko dira.

AKADEMI DEITURAK

Arautegiaren 3. artikulua kontuan izanik, Euskaltzaindiko pertsonen maila
desberdinetako aipamenak zehaztu dira. Euskaltzain eta euskaltzainkide hitzak
besterik gabe erabiltzea, euskaltzain osoei soil-soilik dagokie, besteek urgazle ala
ohorezko gradua adierazi behar dutelarik. Kargu eta ardura edo ordezkaritza jarri
behar da Euskaltzaindiarekin nolabaiteko lotura duten aipamenetan. Akademiko
tasunaren aipamena gaizki darabilkienari gutun baten bidez adieraziko dio bere
hutsa idazkariordeak.

Batzar-agiriarekin batera, hitzez-hitz argitaratuko da erabaki hau.

LITERATURA BATZORDEA

1. M. Lekuona Literatura batzordeburuak Lazkaon eskatu zitzaion txostena
aurkeztu duo Literatur Kritika eta lkerketa azpibatzordearen beharra eta ezauga
rriak adierazi ditu. Literatur kritikaren eskasia aipatu du, besteak beste. Erdal
literaturatik harturiko metodoak erabili ohi dira askotan, gutxiegi landurik daude
literatur joerak eta garai bereko kultur mugimenduekin duten lotura, esan duo

Behin-behineko lantaldea aurkeztu du, bizpahiru izen gehiago eman direla
rik batzarrean.

Hasteko ongi dagoela, eta eskerrak eman dizkio euskaltzainburuak.

ESKUARTEKO GAIAK

Juan Antonio Ubillosen II. mendeurrenkari Billabonan egitekoak diren maia
tzeko Jardunaldiei buruz; mintzatu da 1. L. Lizundia, idazkariordea. Gestioak
azaldu ondoren, Ubillosen liburua faksimilean Itxaropena argitaletxeak aterako
duela maiatzaren 20rako, aditzera eman duo
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Txurruka kaleko ordezkaritza hustu beharra dagoenez, Gipuzkoako Diputa
zioko agintariekin edukitako harremanen berri eman da. Pare bat toki ikusi dira,
baina OEH-ren arazoa ere konpondu behar da lehen-bait-Iehen, lantaldeak maia
tzaren erdialderako utzi behar baitu orain duen barnea. J. M. Lekuonak dioenez,
egoera onean agertzen omen diraagintariak arazoari irteera aurkitzeko prest.

Campion-Broussain, S. A. elkarteak egin dituela legezko bilkurak, aditzera
eman du 1. A. Arana Martija diruzainak, eta agiriak irakurri ditu.

J. A. Arana Martija eta 1. 1. Zearreta Madrilen izan dira eta egindako
gestioen artean, Hezkuntza Ministeritzako diru laguntzen justifikanteak aurkeztu
zituzten. Bilboko egoitzako aItzairuen ordainketa errazteko, bizpahiru urteko diru
laguntzak batean ematea lort daitekeela uste dute. Horretarako egoitzaren pla
noak bidali behar dira.

Informatizazioa dela eta, Estatuko inforrnatika katean sartzea eta euskararen
arazoetarako hemengo lau pertsonako ekipoa lortzea ere posible dela, esan dute.

Faksimilen argitaratzeko hiru bat milioiren diru laguntza urtero eskura daite
keela KuItur Ministeritzatik, aipatu da gero.

Espasa-Calpek Azkueren Euskalefiaren Yakintza dagoen dagoenean birargita
ratuko duela, jakinarazi duo 2000 ale aterako ditu, mila beretzat eta beste mila
EuskaItzaindiarentzat. Honek BBVren dirulaguntzarekin gutxituko du bere kos
tua, eta dagozkion egile eskubideak izango ditu. Liburua ekainaren azken aldera
ko edo uztailaren hasieran plazara daiteke.

Telefax tresnak ordezkaritza bakoitzean eta euskaItzainburuaren nahiz idaz
kariaren etxeetan ezartzea onartu da.

1989ko aurrekontuak datorren hilean aurkeztuko dituela, aditzera eman du
diruzainak.

Bertsolarien artxiboa egiteko dirulaguntzaren bat badagoela B.O.eko iragarpe
netan, esan du P. Salaburuk. EuskaItzaindiak behar luke bertsolaritzako artxibo
eta fonoteka bat eta A. Zavala izango da gai gehiena daukan pertsona.

Herri Irratiko kazetari ezagun batek bere solaskideekin ikastolei buruz esan
berri dituen aldrebeskeriak, aipatu dira gero. Jagon Sailari dagokion gaia da eta
zerbait egin behar lukeela Euskaltzaindiak, esan da.

J. M. Satrustegik Nafarroako Euskalerria Irratiatik jasotako eskaria aipatu duo
Nafarroako Gobernuak banatuko dituen frekuentzien lizentzia lortzeko, euskara
hutsez ahozko komunikabideen behar gorrian dagoela euskalduna edo antzeko
zerbait esango duen agiria nahi dute Euskaltzaindiagandik. Onartu da gutun hori
egitea.

"Academia de la L1ingua Asturiana"-k antolatutako X Dia de las L1etres
Asturianes-erako gomita jaso dela, aditzera eman da.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Jean Haritschelhar
Euskaltzainburua

1. M. Satrustegi
Idazkaria
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2. BATZARREA

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioan, 1989.eko apirilaren 28an egin du
Euskaltzaindiak hileroko arratsaldeko batzarre arrunta. Arratsaldeko 4retan bildu
dira: J. Haritschelhar, J. M. Satrustegi, 1. A. Arana Martija; P. Altuna, P. Charri
tton, J. L. Davant, 1. Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, F. Onda
rra, Tx. Peillen, P. Salaburu eta L. Villasante, euskaltzain osoak; 1. M. Aranalde,
X. Arbelbide, P. Arregi, R. Badiola, 1. Etxaide, 1. G. Etxebarria, 1. M. Etxebarria,
P. Etxeberria, 1. Garmendia Larraiiaga, 1. L. Lizundia, 1. M. Iriondo, M." P. Lasar
te, A. Zatarain eta 1. 1. Zearreta, euskaltzain urgazleak.

Lehendabizi, 1. Haritschelhar euskaltzainburuak, E. R. Jeffrey Waite Zelanda
Berriko Maori hizkuntz akademikidea agurtzen du euskaraz eta frantsesez. Jaun
hau Euskal Herrira etorri da, Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritza,
Unibertsitate, Euskaltzaindia eta beste erakunde batzuetan euskararen berri jaki
teko eta harremanak hasteko asmoz.

Jesus M. a Leizaola euskaltzain ohorezko zendu berriaren hilberri txostena,
1. San Martin euskaltzainak prestaturikoa -bera Sibilian baita- beraren aginduz,
irakurtzen du 1. L. Lizundia Idazkariordeak. Haren bizitzako xehetasun ugari
ematen ditu, batez ere, euskal literaturari buruz egin zituen ikerketa, liburu eta
lanez.

Goizeko bilkuraren berri

1. M. Satrustegi idazkariak egiten du goizeko euskaltzainen bilkuran tratatu
tako gaien azalpena. Laburbildurik, hauek dira:

1. Onomastika Batzordeak aztertu eta prestaturiko Nafarroako Herri Izende
giko "eremu erdaldunaren" sei zerrenden onarpena; 2. Protokolo eta akademia
deiturak erabiltzeaz arautzea; 3. 1. M. Lekuona, Literatura Batzordeburuak,
gaurko literatura edo literatura kritikoa azpibatzordea hedatzeko proposamena;
4. Maiatzean, Billabonan, Juan Antonio Ubillosen II. mendeurrena dela eta,
egingo diren bilkura eta I. Herri Literatura Jardunaldiei buruzko egitaraua; 5. "Aca
demia de la Llingua Asturiana"k antolaturiko X DlA DE LAS LLETRES ASTU
RIANESerako gonbidapena; 6. Azken orduko beste zenbait gai.

Wentworth Webster-en "Basque Legends" izeneko txostena irakurtzen du
1. A. Arana Martija euskaltzain jaunak. Euskal kondairak, ahoz-aho bilduak,
ingelesez argitara eman zituen Webster-ek, Mme. Bellevue eta Vinson-en lagun
tza izan zuelarik euskaratik itzultzeko. Bilduma hau orain gaztelaniaz argitaratuko
da. Batzuren batzu euskaraz ere argitaratu zituzten A. Irigaray eta X. Videgain
jaunek Fontes Linguae Vasconum aldizkarian. Guzti honen berri ematen du
txostengileak.

Euskal Herria Oihenart-en.atsotitz eta errefrauetan izeneko txostena irakurtzen
du 1. Haritschelhar Euskaltzainburuak. Egileak seiehundik gora bildu zituen eta
hauetarik berrogei baten azterketa eta iruzkina egiten du, hiru adierazpen azpi
marratzen dituelarik txostengileak, hots: euskal toki izenen bitartekoa, lehena;
deitura edo izenezkoa, bigarrenik; euskaldun giroa azaltzen duena, azkenengoz.

Jarraian, elkarrizketa interesgarria sortzen da zenbait euskaltzain oso eta
urgazlek parte hartzen dutelarik.

Eta honekin amaitutzat ematen da batzarrea.
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1989-V-25

Irurako Laskibar Hotelean, 1989ko maiatzaren 25ean, arratsaldeko 6etan egin
da euskaltzain osoen hileroko batzarrea. Bertan egon dira: J. Haritschelhar burua,
1. M. Lekuona buruordea,1. M. Satrustegi idazkaria, 1. A. Arana Martija diruzai
na, P. Altuna, P. Charritton, X. Diharce, A. Irigoyen, E. Knorr, Eo. Larre,
F. Ondarra, Tx. Peillen, I. Sarasola, L. Villasante, P. Zabaleta, eta A. Zavala,
euskaltzainak. 1. L. Lizundia idazkariordea, eta zegozkien gaietan, 1. J. Zearreta
Ekonomi eragilea, G. Aurrekoetxea eta X. Videgain, Dialektologi batzordekideak.

P. Salaburu eta J. San Martin jaunek ezin etorria adierazi dute.

Apirileko batzar-agiria onartu da.

1989KO AURREKONTUA

1. A. Arana Martija diruzainak, 1989ko urterako aurrekontua azaldu duo
Ordenagailuz egindako lehen zerrenda denez, orain arte kontuak eramateko
modua aldatu behar izen dela, esan duo Jaurlaritza eta Diputazioetako ardatz
nagusiari jarraituz geure beharrei egokitutako egitura duo Aurrekontu honetan
bateraturik agertzen dira orain arte bi ataletan zeuden au"ekontu arrunta eta
programen au"ekontua. Bat izango da, beraz, Euskaltzaindiaren aurrekontua. Biga
rren atal batean sartzen da Campion-Broussain, S. A. elkartearena.

Hiru hilabetetik Euskaltzaindiari kontuak ematea erabaki bazen ere bere
egunean, erakunde publikoei lau hilabetetik eman behar zaizkienez, Euskaltzain
diari ere denbora berean kondu errendatzea onartu da.

Iparraldeko dim laguntzarik-eza aipatu du P. Charrittonek, eskaria egina
bazen ere. Agintariekiko harremanek jarraituko dute.

Ekaineko batzarrean jasoko dira aurrekontauri egindako oharrak.

EUSKARAREN FONOTEKA

Ahozko euskararen fonoteka beharraz txosten bat irakurri du G. Aurrekoe
txeak. Dialektologia batzordeak baditu oraingoz 1.300 zinta, eta lana bukatu
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orduko 2.750etik 2.900era izango omen dira. Lehendik jasotakoak ere badaude
eta norberak dituenekin altxor ederra dabil eskuartean. Denak bateratu eta fono
teka on bat egitea da proposamena. Arazo teknikoak aipatu ditu, aide batetik, eta
era askotako galderak egin ditu bere aldetik.

Besteak beste, Bilboko egoitzan barne berezi bat egingo dela, esan zaio.
Horretarako, Parisko eredua aipatu da eta ikustera joango dira arduradunak Plaza
Barriko arkitektoren batekin.

Dialektologiako batzordeak dituen zinten originalak Euskaltzaindiak jasoko
ditu, egileak kopia erabiliko duelarik bere lanean. Bigarren kopiaren bat egitea
komeni da beste Ian batzutarako nahi dutenentzat.

Bideoteka aipatu da gero, baina gerorako utzi da ikusgailuen solasa.

IZENDAPENAK

Madrilgo Kultura Ministeritzatik "Premio Nacional de las Letras Espanolas"
delakoaren epaimahairako ordezkaria izendatzea eskatu dute. A. Irigoyen joango
da.

Madrilgo Ministeritza beretik, 1989ko literatura sorketarako laguntzen epai
mahaikidea eskatzen dute. 1. Kortazar izendatu da, edo A. Lertxuridi haren
ordeko.

Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskolako zuzendariordeak, bertan egin
go dituzten bizkaierazko gaitasun azterketen epaimahairako Euskaltzaindiko ordez
karia eskatu duo Aurreko urteetan bezala, 1. L. Goikoetxea izendatu da.

ADMINISTRAZIO HIZTEGIA

Amurrioko Udaletik Euskara Zerbitzuko arduradunaren gutun bat jaso da,
bertako Udalerrian dauden bederatzi herrisken "Junta Administrativa" deituta
koaren euskal izen ordaina nola den galdetuz. Eztabaidatu ondoren, "Junta
Administrativa" Administrazio Batzordea, eta "Junta de Concejo" Kontzeju Batzor
dea esatea erabaki da oraikoz. Kudeatze eta kudeabide hitzak ere aipatu dira. Nola
nahi dela, euskal erroko hitzen bat erabiltzen hastea administrazio hitzaren
ordez, proposatuko zaie Eusko Legebiltzarrari, Arabako Batzar Nagusiei eta, bere
garaian, Nafarroako Parlamentuari.

Era berean, "Lugar de Barambio" euskaraz Baranbioko Herria esatea propo
satuko zaie bertako agintariei.

ESKUARTEKOAK

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritza Nagusitik jasotako gutun
baten berri eman da. Ekainaren 8 eta 9an egingo diren lanegunetan Administrazio-
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1. M. Satrustegi
Idazkaria

eremuko terminologian azken urteotan egindako bidea aztertzea eta elkarren
arteko iritziak jorratzea izango dela helburua, aditzera ematen du, egitarauaren
zehaztasunak azalduz.

Donostiako ordezkaritza Hernani kalera aldatzeko gestioak bide onetik doaze
la, aditzera eman du J. M. Lekuona arduradunak. OEHren egoitza Prim kaleko
barne batean geldituko dela itxaroten dute.

Eusko Irratiko zuzendari orokorra den 1. M. Iriondoren gutuna irakurri da
euskara zaintzeko eman diren zenbait urratsen berri azalduz. Duela hilabete
batzu, bost langile kontratatu zituen EITBk eguneroko erabilera desberdinetan
euskara begiratu eta zaintzeko, gero bateratze lana A. Aranburuk eta berak egiten
dutelarik. Denbora berean, oharrak zuzendu eta gomendioak egin aurretik Eus
kaltzaindiko zenbait pertsonaren aholku eta babesaz baliatzen direla, aditzera
ematen duo

Iparraldeko norbait ere egon behar lukeela taldean, esan du I. Sarasolak.

Eskerrak emanez erantzutea erabaki da.

1. A. Aranak, Irufieko Ciganda-Ferrer sendia zenaren bildumatik erositako
liburu sorta baliotsuaren berri eman du, "Azkue Biblioteka"-n ez zeuden hainbat
Nafarroako liburu lortu baita.

J. A. Ubillos zenaren II.mendeurrena ospatuz, Herri Literatura I. Jardunal
diak egingo ditu Euskaltzaindiak bihar eta etz!, maiatzak 26-27, Billabonan, eta
batzarre irekia gero bertako Udaletxean.

Zuzendaritza A. Labaien eus,kaltzaina ikusten izan da Tolosako bere etxean,
L. Villasante eta X. Diharce ere joan zaizkiolarik. Pozik ikusi da eta asko eskertu
du bisita.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Jean Haritschelhar
Euskaltzainburua
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J. A. UBILLOSEN II., MENDEURRENAREN OSPAKIZUNEZKO
BILKURA IREKIA

BATZAR-AGIRIA

Billabonako Kultur Etxean, 1989.eko maiatzaren 27an, arratsaldeko 6etan,
egin du Euskaltzaindiak hileroko batzarrea. Mahaipuruan: 1. Haritschelhar, eus
kaltzainburua; Eduardo Laborde, Billabonako alkatea; M. a Karmen Garmendia,
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako idazkari nagusia eta Jose Luis Telleria,
Gipuzkoako Kultura Saileko foru diputatua. Horiez gain, 1. M. Lekuona, buru
ordea; 1. A. Arana Martija, diruzaina; P. Altuna, A. Irigoyen, E. Knorr, Tx. Pei
lien, L. Villasante, eta A. Zavala, euskaltzainak; X. Aranburu, M. Atxaga, R. Ba
diola, P. Etxeberria, 1. Garmendia Larrafiaga, J. L. Lizundia, A. Muniategi eta
1. 1. Zearreta, urgazleak. Batzar irekia denez, billabonatar eta euskaltzale andana
bat, Jardunaldietako txostengile zenbait ere tartean direlarik.

Eduardo Laborde Herriko alkateak bere agurra egiten du, berarentzat eta
billabonatarrentzat, Euskaltzaindiak herriko seme ospetsu bat ohoretzea, pozga
rria dela adieraziz.

Jarraian, 1. Haritschelhar euskaltzainburuak hitzaldifioa egiten du, berak aspal
didanik Billabonako herriarekin izan dituen harremanak azpimarratuz. Ondoren,
bereziki, Euskaltzaindiaren zenbait Ian aipatzen ditu, batez ere, argitalpenak,
zeinetan, Lekukoak eta faksimil sortetakoek duten garrantzia nabarmenduz. Bera
ren ustez, Akademiak behar du argitarapen hauetarako laguntza eta horren
kontzientzia duten herri agintariei eskerrak bihurtzen dizkie.

A. Karmelo Iturria jaunak: "1. A. Ubillosen bizitzaz" ematen du lehen
hitzaldia. 1. A. Ubillosen xehetasun ugari emanez, Galatasko baserri etxeari,
Ubillostarrak, orduko herritar eta agintari, Ubillosek Alcala de Henaresko Uniber
tsitatean egindako ikasketak, filosofiari buruz argitaratu zituen hiru liburuak,
frantziskotarren ordena barruan izan zituen karguak eta abar. Dokumentazio eta
xehetasun ugari laburtzen ditu, geroago argitatatuko direnak.

Bigarren hitzaldia, A. L. Villasante euskaltzainak ematen duo "Ubillosen
Christau doctriii berri-ecarlea liburu horren berezitasun batzuez oharrak", izene
koa hain zuzen. Txostena hiru zatitan banatu du, alegia: 1. Aita Ubillosen liburua
orokorki, 2. adibidetegia eta 3. ondorioak. Ubillosek erlatibozko perpausak zuzen
eta ortodoxoki antolatzen irakatsi nahi duo Zeinismoarentzat ez du zerikuturik bat
ere utzi. Eta guztionetatik txostengileak ondorio hau ateratzen du, seguru asko,
orain baino euskara amankomun batetik hurbilago zegoela gipuzkera. Adibidez,
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bizkaierak gaur ere ongi bereizten dituen "baino", "baina"... eta giputzek egun
nahastatzen dituztenak.

P. Altuna euskaltzainak, bere aldetik, "Zergatik edizio kritikoa" titulupeko
txostenean agirian jarri ditu euskal Iiburu zaharrak hitzaurrez eta oharrez hornitu
rik argitaratzeak irakurle arruntarentzat berekin dituen aIde onak. Bai eta ere
frogatu du Ubillosek ezagutzen zituela Larramendiren hiztegia ez ezik, Axula
rren, Ziburuko 1. Etxeberriren eta Lavieuxvilleren Iiburuak. Laburkiro aipatu ditu
Ubillosen gipuzkeraren zenbait berezitasun.

Azkenik, 1. Haritschelhar euskaltzainburuak, hiru egun hauetan Billabonan
izan diren ekintzen berri emanez, alegia, euskaltzainen hileroko bilkuraz, Herri
Literaturari buruzko I. Jardunaldiez eta batzarre ireki honetaz, 1. A. Ubillosen II.
mendeurrenaren egitarauei emaiera ematen die.



657

/989-V/-23

Gasteizko Udaletxean egin da arratsaldeko 3 t'erdietan euskaltzain osoen
hileroko batzarrea, 1989ko ekainaren 23an. Etorri direnak: 1. Haritschelhar eus
kaltzainburua, 1. M. Lekuona buruordea, 1. M. Satrustegi idazkaria, 1. A. Arana
Martija diruzaina, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, Tx. Peillen, 1. San Martin
eta L. Villasante, euskaltzainak; 1. L. Lizundia idazkariorde urgazlea.

P. Altuna, J. L. Davant, X. Diharce, J. Hiriart-Urruty, E. Larre, F. Ondarra
eta P. Salaburu jaunek ezin etorria adierazi dute.

EHU-REKIKO HITZARMENA

Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskaltzaindiaren artean izenpetu nahi
den hitzarmena aurkeztu du Euskaltzainburuak. Zuzendaritzak Amasan EHUko
errektorearekin eta idazkari orokorrarekin egindako bilera aipatu du lehenik.
Beranduago sinatu nahi bazen ere, azken orduko arazoengatik ekainaren 27ra
aurreratu behar izan da eguna, eta batzarre honetan ikusi nahi da hitzarmenaren
zirriborroa.

Testua irakurri da lehenik, gero artikulu guztiak punduz-pundu aztertu eta
eztabaidatuz. Bost urterako balioa izango du akordioak erakunde bien adostasu
narekin luza daitekeelarik. Aho batez onartu da testua eta dagokion unean
ofizialki sinatzeko eskubidea eman zaio J. Haritschelhar euskaltzainburuari.

Unibertsitate pribatuekin ere noiznahi egin daitekeela hori bera, azpimarratu
du euskaltzainburuak.

ONOMASTIKA BATZORDEA

Nafarroan toponimia ttipia biltzen ari den Eusko Ikaskuntzako ordezkarien
bisita ukan duela, aditzera eman du euskaltzainburuak. Onomastika batzordean
ikusi da zertan den arazoa, eta 1988ko uztailaren 30ean Oiartzunen izendaturiko



658 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

jarraipen batzordeak dioenez, hasierako lanaren zati bana bidali bazioten ere
bakoitzari, ez Ian osoa inori, azken une honetan Nafarroako Gobernuari bidaIi
omen dioten zerrendarik ez dute ikusi.

Jarraipen batzordearen lana ez da, noski, banan-banan hitz guztien aztertzea,
eskatzen zaion iritzi tekniko edo diktamena ematea baizik.

Euskaltzaindiko Onomastika batzordeburuak dei eginik, lehenbaitlehen bil
duko da jarraipen batzorde osoa eta garbi mugatuko dira bakoitzaren erantzunki
zunak, biIketa nahiz biIdutakoen sailkapena lantaldearen eginkizuna deIarik. Gober
nuaren erabilpenerako hitz zerrenden aurkeztea, aldiz, Euskaltzaindiari dagokio
Euskararen Legearen arabera, eta ofizialtasuna agintarien erabakiak ematen duo

Era honetan onartu da Onomastika batzordearen proposamena eta horrela
jakineraziko zaie Eusko Ikaskuntzako arduradunei.

BESTE BATZORDEAK

Gramatika batzordea. Hiztegigintzako ordenagailuetan jasotako altxorraz balia
tzea delarik aspaldiko helburua, mintzatu dira M. Karmen Garmendiarekin eta
EJIE-koekin. Hitzaren ordez esaldi osoa eman dezakeen sistemara aIda daiteke
EJIE-k duen informazioa eta ados daude horrela egiteko. Vne honetan hori da
Gramatika batzordearen berri nagusia.

Dialektologia. Orain arte bildutako materiaIeak ordenagaiIuetan sartu behar
direla, esan da. Frantziako CNRS-ekin hitzarmena bidean omen dago, eta testuen
erabilpen teknikorako hasieran Strasburgora joatea pentsatu bazen ere, hemen
bertan egiteko biderik ba omen dago. Programek berezitasun guztiekin prestatzea
beste eragozpenik ez dute ikusten.

Hiztegigintza. Orotariko Euskal Hiztegiaren lantokia Donostian Ronda kaletik
Marina kalera aldatu behar izan da, eta Campion-Broussainen izenean sinatu da
hitzarmena.

Literatura. Konta-poesiaz Billabonan egin berri diren Jardunaldietako kronika
edo oroit-agiria banatu da batzartuen artean.

Diruzaintza. Hiru hilabeteroko kontu errendatzerik ez dagoela gaur, esan du
J. A. Arana Martijak. Maiatzaren azken aldean ordezkaritza eta zenbait batzorde
tako arduradunei orri batzu bidali zitzaizkien ordenagailuen beharretarako sarrera
irteerak sailkatzeko moduarekin. Gehienek ez dute erantzun eta eragozpenik sort
daitekeenez, ekainaren 28an arduradunekin bilera bat egitekoak dira Bilbon.

KANPO IZENDAPENAK

Trapagako Udalaren gutun batean, bertan itzultzaile lanpostua betetzeko
egin nahi den lehiaketarako Euskaltzaindiaren ordezkari bat eskatzen da. R. Ba
diola joango da eta honen ezinean P. Vribarren.
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ESKUARTEKOAK

1. A. Arana Martijak euskaltzain sarrera hitzaldia datorren uztailean egingo
duenez, Udaletxeko aretoa txikia dela ikusita Gernikako Juntetxean egiteko bai
mena eskatu dio, arrazoituz, Anton Aurre jaunari. Euskaltzaindiaren izenean ere
idazkariak eskari bera egin duo Pertsonalki beste gestioren bat egiteko gelditu da
A. Irigoyen.

"Instituto Vasco de la Mujer" euskaraz adierazteko proposamen labur des
berdinak dakartzan izkribua hartu da erakunde horretatik, Euskaltzaindiari aholku
eskatuz. Lehendik "Emakumearen Euskal Erakundea" esan ohi denez, aldaketa
rik gabe dagoen-dagoenean uztea gomendatuko zaio.

Lau Hazienda foraletako errenta zergen aitorpena testu bateratuarekin egin
nahi delarik, eurek egindako itzulpenak igorri dituzte uztailaren zazpia baino
lehen Euskaltzaindiak gain-begiratua eman diezaien. J. A. Arana, A. Muniategi,
P. Uribarren eta A. Urrutia arduratuko dira.

Hizkuntz Politikarako Idazkaritza Nagusiaren bidez Telefonicako fakturen
testu itzulpena hartu da oneritzia emateko. R. Badiolak ikusi eta egin ditzala
oharrak.

1. San Martin, Ararteko jaunak, gutun bat aurkeztu du bere karguaren
euskarazko izena aldatu egin nahi dela Nafarroan, aditzera emanez. Politikarien
arazoa dela erantzun zaio. Euskaltzaindiak Angoston onartu eta Eusko Jaurlari
tzak ofizialki daukana "Ararteko" hitza da.

Arrasateko Udalak Jokin Zaitegiren X. heriotze urteburuan zenbait ekintza
antolatu nahi ditu eta laguntza eskatzen duo Joan den asteko bileran Argitalpen
batzordeak Platon VI liburukia Euskaltzaindiaren kontura argitaratzea erabaki
zuen eta horrela onartu da.

A. Irigoyen jaunak azken orduan aditzera eman duenez, bertsolaritzako
artxibategia burutzeko iragarri zen beka ez da inori eman. Orain arte iker eta
zabalkunde lana egin dutenekin zerbait egin behar litzateke.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Jean Haritschelhar
Euskaltzainburua
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Gasteizko Udaletxean, 1989.eko ekainaren 23an, arratsaldeko 6etan, bildu
dira: J. Haritschelhar buru, 1. M." Lekuona buruorde, J. A. Arana Martija
diruzaina, A. Irigoyen, F. Krutwig, Tx. Peillen, J. San Martin eta L. Villasante,
euskaltzainak; J. Bilbao eta G. Lz. de Gereiiu, ohorezkoak; P. Goenaga, 1. L. Li
zundia, P. Martin Latorre, M. M. Ruiz Urrestarazu eta 1. J. Zearreta, urgazleak.
Idazkariaren ordez, J. L. Lizundia Idazkariordeak, idazkari lana egiten duelarik.

Mahaipuruan: J. Haritschelhar, euskaltzainburua; Jose Angel Cuerda, Gas
teizko alkatea; E. Knorr, Onomastika batzordeburua eta G. Lz. de Gereiiu.

Beste zenbait ordezkariren artean, Jose Ramon Peciiia, Arabako Kultura
Saileko foru diputatua; eta Juan J. Ibarretxe, Arabako Batzar Nagusien lehen
dakaria. Euskaltzale andana bat eta G. Lz. de Gerenuren familiakoak ere aretoan
aurkitzen dira.

Lehendabizi, Jose Angel Cuerda alkate jaunak, bere ongi etorria eta agurra
egiten du, G. Lz. de Gereiiuren ohorez hitz samur batzu esanez.

Jarraian, 1. Haritschelhar euskaltzainburua mintzatzen da, G. Lz. de Gere
iiuren lanak goraipatuz eta merezi duen omena eginez. Bestalde, Euskaltzaindia
ren Argitalpenen balioa eta gaurkoan, aurkezten den Arabako toki-izenen bildu
rna oparoa azpimarratzen ditu.

Segidan, J. L. Lizundia batzorde idazkariak ostegun eta ostiraleko lau bilku
ren berri ematen duo Ostegun goizean, Onomastika Batzordearena, zeinetan
Euskal Herriko mendien bostgarren zerrendaren azterketa burutzea azpimarraga
rria delarik. Ostegun arratsaldean, Jagon Sailaren batzorde berriaren bilera. Osti
ral goiz honetan, Zuzendaritza eta azpibatzordeburu, arduradun eta idazkariek,
1990erako Ian programa prestatu dute. Eta azkenik, bukatu berri den euskaltzai
nen hileroko bilkuraren gai nagusiak aipatzen ditu: l. Euskal Herriko Unibertsita
te eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarrnena aztertu eta onartu da. 2. Dagozkien
batzordeen azalpena: Onomastika, Gramatika eta Euskal Herriko Hizkuntz Atla
sa. 3. Kanporako izendapenetan, Trapagarango Udalak eskaturik, euskararako
itzultzailearen epaimahairako ordezkaria. 4. Uztaileko bilkuren egitaraua. 1. A.
Arana Martijaren sarrerako hitzaldiko batzarre nagusia 5. Eskuarteko eta azken
ordukoen artean lau Euskal Foru Ogasunetako Errentaren Aitorpenaren euskal
testuaren gainbegiratzea.

E. Knorr batzordeburuak hurrengo "Onomasticon Vasconiae" bildumako
G. Lz. de Gereiiuren Toponimia alavesa seguido de mortuorios 0 despoblados.
Pueblos alaveses liburukiaren aurkezpena egiten duo Onomastika batzorde eremu
ko argitalpen sorta honen plangintza orain urte gutxi egin zen unean, egile honek
sakabanaturik zituen toponimia Ian guzti hauek ale batean biltzea pentsatu zuela
adierazi du, hasieratik Gasteizko Udalak babes osoa eskaini zuelarik. Bilduma
honek inforrnazio oso aberats, zehatz eta fidagarria ematen du, ongi arakatu eta
eratutako langintza baten bidez. "Hemendik aurrera euskara mendi, haran eta
soroetan bakarrik ez, gizakien ezpainetan izango dira eta lehen esan dudan
bezala, hizkuntzalariek ez ezik, baita kondairagileek ere erabiliko dute liburu
hau", esanez amaitzen du bere txostena E. Knorr euskaltzainak.

Gerardo Lz. de Gereiiu, euskaltzain ohorezkoaren esker oneko hitz birekin,
batzarre ireki honi amaiera ematen zaio.



MARRAZKI LANDUEN IZENAK (*)

EUSKARA CATALA FRAN<::AIS DEUTSCH ESPANOL

01. grekoa c: '- 01 griechisches K. griegagrega
Grecque,-

L: 1- 02 mit gabelformig bifida02. sardedun gurutze(-a) fesa Bifurquee geteilt Balken bifurcada,...
Bifide

03. lumadun-gurutze(-a) pennada ~~ 03
befiedertes emplumada~ Empennee

Eo-<

04. gezidun gUJUtze(-a) Iletxada ~ ~~ 04 mit dachartigen
sagitada

Eo-< Flechee Balkenenden
<I:l

~~05. hanka patent
Z 05 Tatzenkreuz patada0 PateeU

06. hanka(-dun) gurutze(-a) poten~ada
I::<:: e=;~ 06 galgenfOrmiges potenzada::l Potencee
~
<I:l

~~
07 cruzada de07. birgurutzatu(-a); bergurutzatu(-a) recruada <I:l Wiederkreuz:;;: Recroisetee nuevo

ll.

08. bola(-dun) gurutze(-a) pomegada
~

~~
08 adornada

b Pommetee de poma

trebolada
<I:l

~~
0909. hiru hosto(-dun) gurutze(-a) ~ K1eeblattkreuz trilobuladatrilobada :I: TrefJee

U

10. perla(-dun) gurutze(-a) perlejada
Z ~.-J l 10 mit Perlen adornada

:i ~r Perlee con perlas
~

h~
1111. aingura ancorada

Ancree mit Ankern anclada

12. lore(-dun) gurutze(-a) Iloronada -C=:~
12

mit BlumenFleurie

13. kako(-dun) gurutze(-a) corbada ~.~
13

Cercelee

OHARRA: Gurutze harrien hiztegiiio hau Donostian, 1989-1-27an eta Bidarten (Lapurdin), 1989-III-31n onartu dute euskaltzainek.
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14. zabalkara eixamplada

~~
14 spitzwinkliges ensanchada

Evasee

15

}; L Evasee
15. Maltako(-a) de Malta

t
bifurquee mallesisches de Malta
de Malle

~
16 cruz de

16. hamabi perlako giltzatu(-a)
claviculada ~ Clechee schliisselfOrmiges brazos
de dotze perles ...l

it douze mit zwiilf Perlen abiertos conCO
-< perles doce perlas
;:
-< 17
;;>

);;~
Evasee

17. besamutur konkabo(-dun) eixamplada de 1:1:: it bords mit konkav Rand brazos c6ncavos
vores concaves ;:l

~
concaves

on
on 18:< c;.~ Evasee

eixamplada de I:l-.
18. besamutur konkexo(-dun) ~ it bords mit konvex Rand brazos convexos

vores convexes 0 concaves
on
~

~
19

::r: Motif kreuzfOrmige
Motiu cruciformo U

19. erronbo guruzkera en losange Z cruciforme Raute

~
en losage Vierpass

CO 20

Motiu cruciformo C» Motif
20. lakio guruzkera en lla9ada

cruciforme
en boucle

~~ 21
21. Nasenbesetzt; sudur(-dun) Nazenbesetzt Nazenbesetzt Nasenbesetzt

~~
22

22. kimatu; kima(-dun) gurutze(-a) Esbrancada Ecotes Lebensbaumkreuz

~

~
C/l

~
S;

~
?:S
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(@)
Quatre

vier Balken nahtlos
Els quatre bra~os branches

23. orlari lotu laubeso(-dun); lau beso orlari lotu(-ak)
units II !'orla

~~
liees

in die Randung

lIla
iibergehend

bordure

~
24

24. orlari lotugabe laubeso(-dun); lau beso orlari lotugabe(-ak)
Els quatre bra~os Quatre eingezogen

exempts (abcisos) branches Balkenenden

allJsees

25

Motlu central @ Mo~o
25. besoak moiutik dituen(-a) d'on sorgeixen central

els bra~os ~ ~ d'ou partent

les branches

Creu gravada,

~u ausgehOltes
26. gurutze barren huts(-a) acanalada,

. Croix evidee Kreuz
enfonsada 0 calada

I
~

~
~
~

el



CREU SIMETRICA 1l PUNKT SYMETRIS-
CRUZ SIMETRICA

EN RELACIO A OJ c CON RELACION:s OJ CHES KREUZ
UN CENTRE 0''' A UN CENTRO'C c

.t) :s

© 27 E·"
27. ohizko eran Disposici6 normal Disposition ~t::

normale .~ g,
C 0.

@ 28 .. ., Cruz de SanCreu inclinada u" Skt Andreas28. San Andresen(-a)
o de Sant Andreu Croix II Kreuz Andres 0 de

inclinee Borgofia

CREU SIMETRICA c;:; CRUZ SIMETRICA
29. gurutze simetrikoak ardatzaren arabera EN RELACIO A '" ACHSEN SYME- CON RELACION8 TRISCHES KREUZA UN EIX 'OJ A UN EJEE, 30 :s cruz con el paloc
30. gurutze finkatu(-a) Creu fixada Croix .!l de abajo terminado

fichee C en punta

m 31 OJ
OJ c

31. gurutze hagadun(-a) Greu astada Croix ~ c Vortragekreuz CruzOJ
hampee §a Stab-Scheibenkreuz procesional

ou hastee '".., c
32 t·~

W?
Croix c OJ

0.'0
Creu en Tau 0 en Tau ou 0.'

32. Tau erako(-a) ., '"
de San Antoni de Saint : 8

~
Antoine ., OJ

0.'0

33. latino(-a) Creu lIatina 33
~§

lateinisches cruz latina, sencilla,
Croix latim .- " Kreuz de Jerusalem

~
34 .:: :s

'OJ .,

34. bi gurutzeko(-a); bi zeharreko gurutze(-a) Creu patriarcal Croix ~'~ Cruz patriarcal
o de Lorena a double o de Caravaca

traverse .~ .a
35 8 cug,

~
Branche '"Solament el bra9 verticale

OJ
t:

35. Zuta bakarrik orlari lotu(-a) vertical sorgeix seule c
"de l'orla lasant de OJ

la bordure
c

36. kalbarioko(-a) Calvari ~ 36 CalvarioCalvaire

(Ies croix symetriques

~
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~
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~
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APAINGARRIAK DECORACIO DECORATION VERZIERUNG DECORACI0N

~
37

37. gurpil gurutze(-a)
~&1

Croix-roue Radkreuz

Cantons

~
38. eraztun gurutze(-a) Angles buidats

ajoun:s ~.
(durchgebrorene)

38 Croix-anneau Ringkreuz

@ 39

39. kantoietan apaindu(-a) ~reu cantonada Crois Cuarteles

cantonnee

MOTIFS
MOTIVOS DECO-

BESTE ZENBAIT AURES MOTIVOS DECORATIFS
RATIVOS OTROS

APAINGARRI DECORATIUS AUTRES QUE

LA CROIX
QUE CRUZ

o 4040. ontzurre(-a) Goldpfennig Besante
Besant

4J. giza irudi(-a) Motiu hurna Motif humain 41 Figura humana

42. landare irudi(-a) Motiu vegetal Motif vegetal 42 Decoraci6n floral

43. animali irudi(-a) Motiu animal Motif animal 43 Decoraci6n animal

44. tresna irudi(-a) um Outil 44 Handwerkszeichen Instrumento

45. arma irudi(-a) Arma Arme 45 Walfe arrna

~

~
~
~
N
~
~

~
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46

Rosace Rosette mit Flor (roseta)
46. sei hostoko arrosa Sexifolia

iI six sechs Blatter de seis petalos
branches

47

Estrella pentagonal tr Etoile Estrella de cinco
47. bost puntako izarra

o Pentalfa iI cinq puntas, Pentalfa

branches

48

2) Etoile Estrella de David.
48. sei puntako izarra Estrella hexagonal

iI six Sello de Salomon

branches

49. beste zenbait irudi Motius diversos Motifs divers 49 Otros motivos
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IDATZIAK INSCRIPCIONS INSCRIPTIONS INSCHRIFfEN INSCRIPCIONES

50. zutarriak data bat dakar; oroitarri datadun(-a)
I'estela porta La stele porte

50
una data une date

La stele porte Datum fecha
51. zutarriak izen bat dakar; oroitarri izendun(-a) 51

...un nom un nom eine Name nombre

52. zutarri idatzi(-a) Diverses
Inscriptions

52
diverses

Ins. afegides a Inscriptions

l'empron de nou visiblement
53. zutarri berridatzi(-a) 53

!'estela rajoutees

en reemplod

~

~
~

~
N
~
~

~
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ORLAK ORLES RANDER ORLAS

54

Disque /) Scheibe ohne Disco sin
54. orlarik gabeko disko(-a) Disc sensa orla

sans Rand orla

bordure

55

Orla circular Bordure

~
Orla circular

55. orla biribil bakun(-a)
simple circulaire

Unrandung
sincilia, ribete

simple

56

~56. orla anizdun(-a); orla anitz(-duna) Cercles mult.iples til Cercles Circulos multiples
~

'" multiples;:l
Cl

'"0 57
~

Cercles formant Cercles

~57. orla biribil burutedun(-a) cenefa
passa-pas formant

bourrelet

Forma radiant 58

"
orla dentada

58. orla hortz(-duna) Orla en dent Forme
Dientes de lobo

de serra rayonnanee

59
59. beste zenbait apaingarri Ornaments diversos Adornos diversos

Ornaments

divers

~
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VI
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LANDUERA FAlCO FA<;:ON BEARBElTUNG LABRA

Motif realise Fondo rebajado,
60. ganbeldu(-a) En rebaixat 60 Flach reliet

en champieve bajorelieve

Motif obtenu Tiefgeschnitt Hendido
61. barren huts(-a) en concau 61

en creux Ritztechnik Incision

Motif obtenu
62. i1dotu(-a) per incisio 62

par incision

63. nahas-mahasian Realitzacio mixta Realisation mixte 63

64. eslaitu(-a) En biseau 64 Kerbschnitt Bisel

65. jaldi handiko(-a); (b;qo relieve: jaigi tipiko(-a) Haut relief 65 Altorelieve

KANTOlA SECCIO CANTO

~

70. biselatu(-a) Aixamfranada ChanWeinee Abiselado

~
71. molduratu(-a) Motllurada Mo1\ure Moldurado

~= ~Uz
72. kanalatu(-a) Acanalada .;;:2

CaJ.telee Acanalado
f-<

~
73. bulardun(-a) Amb bordo Avec pYmmette ~<mi&Wla,

l&\¢;@
74. kantoi edertu(-a) TranchJ4decoree Cantodecorado

~

~
~
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Estela amb Stele Stele mit Estela con
80. oroitarri(-a)

espatles Schultem hombrosavec

epaules

00
81

81. zutarri hiruhostodun(-a) Estela trevolada Stele Estela trebolada

treflee

\llr
82

Bra~os desbordant Branches Brazos desbordante
82. diskoz kanporainoko besot-ak) (-dun)

el disc debordant del disco

du disque

PERFILS PROFILS BESONDERE PERFILES

ESPECIALS SPECIAUX PROFILEN ESPECIALES
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OINA PEDUNCLE PIED SCHAFT PIE VASTAGO

Q
90

De costats Pied droit Derecho y
90. zuzen(-a) eta estu(-a)

parallels etroit estrecho

1< d

Q 91
En cua Cola de golondrina,

91. mirubuztan(-a) En queue
d'oreneta na, divergente

d'aronde

0
92

92. hautsi(-a)
Desaparegut

Disparu
Desaparecido

trencat mutilado
casse

Q 93
93. edertu-a Decorat Verziert Decorado

Decore

ill
94

Pied droit Pie de anchos
94. sorbalda zabal(-a) edo zabaleko(-a) Ample

Large hombros

I> d

V 95
Mes estret Adelgazado,

95. zorroztu(-a) Amind
de base en estaca

en pieu

(8 96
96. eslaitu(-a) Aixanfranbt Abiselado

Chanfreint

~

§
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PROTOKOLO ETA ANTZEKO ARAZOAK ARAUTZEAZ (*)

I. b) Batzar protokoloaz

13. his artikulua. Arautegiaren 19. artikulua garatuz, bilkura berezi
agerikoak protokolo propio batekin arautuko dira.

13. ter art. Mahaipuruan, agintari edo beste erakunde ordezkaririk ez
balego, Barne Erregela hauen 1. artikuluan esana beteko da. Horrez gain,
mahaian berean lekua egonik, parte hartu behar duten hizlariak, mahai
puruaren alboan lehentasunezko jarleku bat jartzen ez zaienean.

13 quater art.

1. Agintari edo beste erakunde ofizialen ordezkariak mahaipuruan
direnean, Euskaltzainburua eta Idazkaria eseriko dira, Euskaltzainburua,
agintari nagusiaren eskuinean eta Idazkaria, aIde berean, gainontzeko
ordezkarien ondoren.

2. Euskaltzain osoek lehentasunezko jarleku ilada bat izango dute,
ordena honetan: Euskaltzainburu-ordea, Diruzaina, Euskaltzainburu ohiak,
eta hauek antzinatasun ordenaz; gainontzeko euskaltzain osoak, hauek
ordena batean jartzekotan, antzinatasunaren ordenean; eta tokirik izanez
gem euskaltzain ohorezkoak, era berean eta azkenik, euskaltzain urgazleak.

13. quinquies art. Agintari edo beste erakunde oftzialekiko protoko
loa honela izango da:

1. Euskaltzaindiaren Egoitzan bilkura egiten denean, Estatu Burua,
Euskal Autonomi Erkidegoko Lehendakaria, Bizkaiko Diputatu Nagusia
eta Hizkuntz Politikarako Burua. Mahaipuruaren alboan, eskuinean,
Euskaltzainburua.

2. Diputazio Jauregi, Udaletxe edo beste egoitza ofizial batetan
bilkura izanik, tokian tokiko protokoloa edo ohiturak gordeko dira, dago-

(*) 1989.eko Apirilaren 28ko batzarrean onartua Euskaltzaindiaren Barne
Erregelen gehigarri legez.
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kion eremuko gobernu, diputazio·edo udaleko kargudun nagusiaren alboan
Euskaltzainburua izanik.

3. Unibertsitate edo antzerako zientzi erakunde baten egoitzan iza
nez gero, tokiko ohiturak gorderik, bertako Errektore edo kideko akade
mi arduradunaren alaboan izango da Euskaltzainburua.

4. Beste eremu batetako agintariek lehentasunezko jarleku bat izan
go dute eta jarraian, tokirik izanez gero, zientzi edo kultur erakundeetakoek.

* * *

AKADEMI DEITURAK ERABILTZEAZ

45 bis artikulua. Arautegiaren 3. artikulua kontuan izanik, Euskal
tzaindia osotzen duten kideentzat honela aipatu beharko da beren akade
mikotasuna, hiru hizkuntzetan:

1.1. euskaltzain oso/academico de numero/academicien titulaire.

1.2. euskaltzain urgazle/academico co"espondiente/membre co"espon
dant de l'Academie.

1.3. euskaltzain ohorezko/academico de honor/membre d'honneur de
I'Academie.

2. euskaltzain/academico/academicien hutsean euskaitzain osoek bai
zik ezin erabil dezakete, ez eta bestek euskaltzain osoentzat baizik.

3. Euskaltzaindiaren kargu, ordezkaritza edo ardura, akademikota
sunaren atzetik jarri behar denean, eta beti ere, zehazki izendatuz.

Komunikabideetan norberaren erizpen partikularrak izan gabe era
kundearen nolabaiteko lotura dutenean, kargu, ordezkaritza edo ardura
zehatza jarri beharra dago.
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EUSKALTZAINDIKO ZUZENDARITZA
BERRIAREN KARGU-HARTZEA

Bilbo, 1989-1-19





Jose Maria Satrustegi Zubeldiak,
Euskaltzaindiko Idazkari jaunak,
honako hau egillztatzen du:

Akademi Erakunde honek, joan den abenduaren hogeitamarrean, Gipuzkoa
ko Foru Diputazioan egindako bere bilkura berezian, aldiro egin behar duen
karguen hautatzea burutu zuela, Arautegiaren 28, 29, 30, 31 eta 32. eta Barne
Erregelen 48 eta 49. artikuluen arabera.

Zegozkien bozketak egin ondoren, jarraiko Zuzendaritza atera zen, hots:

- Euskaltzainburua: Jean Haritschelhar Duhalde.

- Buruordea: Juan San Martin Ortiz de Zarate.

- Idazkaria: Jose Maria Satrustegi Zubeldia.

- Diruzaina: Jose Antonio Arana Martija.

Eta horrela argi gera dadin, Bilbon ematen dut mila bederatziehun eta
larogeitabederatzigarreneko urtarrilaren hemeretzian.

J M Satrustegi
Idazkaria





BILBON, KARGU-ALDATZEAK ZIRELA ETA,
ESANDAKO HITZAK

Urtarrilak 19, 1989

EUSKALTZAINBURU ZAHARRAREN HITZAK

Fr. Luis Villasante

Jaun-Andreak:

Gaurko ospaketa hau egitean, ia noraezeko edo derrigorrezko gertatzen da
honen aurrekoari begiak itzultzea, esan nahi dut, orain dela 18 urte egin zenari.
Mauleko alkatearen aitzinean izan zen hura, Zuberoako hiriburuan, 1970eko
Urriaren 25ean, Sallaberry-ren Chants populaires du pays basque liburuaren men
deurrena ospatzearekin batean.

On Manuel Lekuona euskaltzainburu zaharrak esan zituen lehenik bere
hitzak eta gero nik egin nuen kargu hartzeko neure hitzalditxoa. Gaurkoan ere
antzera dira gauzak, baina alderantzi~: neri adio esatea eta kargudun berriari tokia
uztea dagokit. Azken batean pertsonak paseko egaztiak bezala gara, baina institu
zioa, erakundea gelditzen da.

Eta aldarte honetan jarria naizenez, zer esango dut? Denei eskerrak eman,
horixe. Eskerrak euskaltzainei, noski, eta gure bulegoetako langileei, beren lanki
detasuna gabe ez bainuen ezer egin ahal izango. Eta eskerrak, baita ere, ongile
eta herri-agintariei, beti eman diguten laguntzagatik.

Zinez uste dut 18 urte honetan zerbait egin dela, Euskaltzaindiak zenbait
urrats eman dituela, alegia, bere sorrera-egunean leporatu zitzaizkion xede, egin
bide eta helburuetara hurbildu nahian.

Ba ote dago esanbeharrik? Ni karguan sartu nintzenean, zeharo bestelakoa
zen egoera. Gaur arras aldatu dira gauzak. Gaur laguntza eta eskuarte gehiago
ditu Euskaltzaindiak, euskal gauzetan jantzia den jendea ugaritu egin da, etab.

Baina mundu honetan beti gertatzen den bezala, orduan istilu eta katramila
batzuk baldin baziren, egoera berriak ere bereak ekarri dizkigu. Mauleko neure
hitzalditxoa ber-irakurri nahi izan dut. Bertan behin eta berriz ari naiz esaten
Euskaltzaindiak bere lana egiteko ez duela hileroko batzarrea besterik eta horri
behar diogula ahalik eta probetxu gehiena atera. Eta egia, hala ziren gauzak
orduan.

Gero, berriz, baina aski goiz, batzordeak sortu ziren eta garapen handia
hartu dute. Horiei esker, lanik franko egin ahal izan da eta beste Ian batzuk
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bidetan dira. Gramatika, Hiztegia, Onomastika, Atlasa, Lexikologi Erizpideak
finkatzeko batzordea, etab. Ez noa xehetasunetan sartzera.

Ez da dudarik era berri honek aurrerapen handiak ekarri dituela berekin,
baina baita istilu berriak ere: sakabanatze eta barreiatze-arriskua, bakoitza bere
bidetik ibiltzeko arriskua batez ere. Menturaz beharko da gogoratu batzordeen
autonomiak ez duela independentzia esan nahi. Erakundearen batasuna zaintzea
behar-beharrezkoa dugu, eta agian batasun hori nik ez dut zaindu behar zen
beste.

Gainerakoan, ez dut neure ondokoaren aurkeztapena egin beharrik. Oso
ezaguna duzue eta dugu denok. Bere aide du erakunde honen barne-ezagutza
sakon baten eta esperientzia luzearen jabe izatea eta batzordeetan Ian egin izana.
Euskararen katedra ukana du anitz urtez Bordeleko Unibertsitatean. Beronen
ikerketei esker, argi osotan jarria dugu egun Topet Etxahunen bizitza eta literatur
obra, eta baita Larralde-Bordaxurirena ere, Moulier-Oxobirena, etab. Baionako
Bulletin du Musee Basque delakoaren Zuzendari da. Buletin horretan zenbaki
aparta eskaini dio Lafitte zenari eta lehenago Rene Lafon jaunari (biak euskal
tzain argi eta prestuak izanak). Plaza-gizon eta hiztun ederra da, gainera. Beraz,
orotariko dohainez jantzia dugu euskaltzainburu berria. Ziur naiz Euskaltzaindia
artez kidatuko duela, ezker-eskubiko saihesbideetarik hura begiratuz.

Bukatzeko, Jainkoari eskatzen diot gure euskaltzainburu berriaren asmo,
gogo, kezka eta ardurak emankor bihur ditzala. Zorionak ematen dizkiot kargu
berriagatik. Guztioi eskatzen dizuet ez diezaiogula geure lankidetasuna gupidets.

Eta, beste gabe, zeuri, Jean Haritschelhar adiskide horri, pasatzen dizut bai
kargua eta bai hitza ere.



EUSKALTZAINDIKO KARGU-ALDATZEAK

Bilbo, 1989-/-19

Jean Haritschelhar

Euskaltzainburu Berria

Duela hemezortzi urte, Don Manuel Lekuona eta Aita Luis Villasante-ren
arteko kargu aldatzea Ziberoan egin zen, Mauleko udaletxean, orduan Euskal
tzaindiak ospatzen zuela J.DJ. Sallaberry-k agertutako Chants populaires du Pays
Basque Iiburuaren mendeurrena.

Aurten, hemezortzi urteren buruan, Aita Villasante-k kargua utzirik, aurki
tzen gara Bizkaiko Foru Diputazioaren jauregi honetan, ekialdetik mendebalera
joanik, Euskal Herriko muga batetik bertzeraino.

Zertako ote? Ez du ahanzten Euskaltzaindiak Egoitza Nagusia Bilbon dauka
la; ez dezake ahantz ere bi bizkaitarrek EIgezabal'tar Kosmek eta Landaburu'tar
Pelik idatzi ziotela Bizkaiko Diputazioari gutun famatu hura 1918-ko Urtarrilaren
2Sean irakurtu zena. Gero Hegoaldeko lau diputazioek Ofiatiko Kongresuan
bildurik sortu zuten, hain zuzen, 1918-ko Irailaren Sean Euskaltzaindia, euskaltza
Ie guztiek amesten zuten Instituzioa. Aspaldian airean zen ideia gorpuztu zen
orduan, duela orain hirurogoi eta hamar urte Bizkaiko Diputazimlri esker, hemen
bertan eman zirela lehendabiziko urratsak. Nola ez oroitaraz egintza hura, gaur,
biltzar ospetsu honetan Euskal Herriko agintari agurgarrien aintzinean.

Nere eskerrik beroenak eskaintzen dizkiot lehenik Jose Antonio Ardantza,
Eusko Jaurlaritzako Lehendakariari. Hemen izanez Kargu Aldatze honetan, era
kusten duzu Eusko Jaurlaritzak Euskaltzaindiari dion atxikimendua.

Eskerrak ere Bizkaiko Foru Diputazioaren Diputatu Nagusia den Pradera
Jaunari. Zure agurrezko hitzak pozgarriak izan dira Euskaltzain denentzat. Aurre
tik nahi zaitut eskertu gure Plaza Barriko egoitzaren erosteko eta gero berriztatze
ko ezarri, ezartzen eta ezarriko duzuen diruarengatik. Bururatuko direlarik lanak,
egoitza eder eta ospetsu bat ukanen du Bilbon Euskaltzaindiak, izanen baitira
orduan bildurik etxe berean orain sakabanaturik dauden gure zerbitzuak.

Eskerrak ere Nafarroako Gobernuari, Arabako eta Gipuzkoako Foru Diputa
zioeri ekartzen diguzuen diru laguntzarengatik. Zueri esker bizi da Euskaltzain
dia, azkartu da, bertze giro batean sartu da. Erakusten duzue, bai Eusko Jaurlari
tzak, bai Nafarroako Gobernuak eta bai Komunitate Autonomoko hiru diputa
zioek euskararen kezka baitaukazuela eta ezagutzen duzuela Euskaltzaindiak egi
ten duen lanaren premia.
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Egia erran, osoki aldatu da Euskal Herria. Duela hemezortzi urte, Franco
ren garaian, ahal zuena egiten zuen Euskaltzaindiak. Zaintzen zuen euskara eta
garai hartan bultzatu zuen egintza gogoangarriena izan zen Arantzazuko Kongre
su famatu hura. Han hartu ziren xedeak eta erabakiak garrantzi handikoak izan
ziren. Heien obratzeko Euskaltzaindiak Aita Villasante izendatu zuen Euskal
tzainburu. Erakutsiko dudan bezala ez da alferrik egon.

Bere Mauleko mintzaldian hauxe zioen Aita Villasante-k:

"Horregatik ez da gaizki egongo zer geran eta zertarako geran (gure xedeak
eta helburuak alegia) gogoratzea. Helburuak beti garbi eta argi izatea: hori baita
lehen.

"Euskara zaindu eta lantzeko: Euskaltzaindia horra zertarako den. Hau da
hunen eginkizun bakarra. Ez du beste politikarik. Euskara da beraren politika eta
bandera. Euskararen ona, euskararen iraupena eta osasuna eragin, euskara· gaur
eguneko egikizunetarako tresna zalui eta egoki bihurtzea. Hartarako behar diren
bideak bilatu eta arauak eman. Hain zuzen ere, bere egiteko nagusi hori beteko
baldin badu, ahal dela, alderdikerietarik hastandu eta bere Ian bereziari zeharo
lotua egon behar duo Eta bi erresumen mugen gainetik euskaldun guztien artean,
mugaz hango eta hemengoen artean, lokarri bat izan behar duo Eta ahal bada, eta
ahal ditekeen neurrian guztiontzat Iiterario hizkuntza bat muntatzen bermatueta
entseiatu".

Berehala hasi zinen lanean proposatuz behar zirela batzordeak sortu gai
berezi batzuren eramaiteko, ordezkariak ezarri hiri nagusi guztietan. Sorturikako
lehenbiziko batzordea aditzarena izan zen, aditz batasuna nola egin ahal izango
zen estudiatzeko. Denok badakizue bururatu dituela Euskaltzaindiak orduko asmoak.

1978-an, Arantzazuko Kongresutik hamar urteren buruan, Bergaran bildu
zuen Euskaltzaindiak Kongresu bat, frango eztabaidatsua egia erran, ikusteko
nola hartuak eta on hartuak izan ziren Arantzazun proposatu ziren arauak.
SIADECO-k eginikako azterketari esker ikusi zen, argi eta garbi, bateratzeko bide
onean sartu zela Euskaltzaindia eta erabaki finkoak hartu ziren ortografiaren
batasunaren lortzeko.

Geroxago deklinabidea eta erakusleak aztertu ziren eta haiei buruz beharrez
ko erabakiak hartu. Literatur hizkuntza baten lehenbiziko urratsak eman ziren:
ortografia, deklinabidea, erakusleak, aditza. Zer bidea batasunari buruz hamar bat
urtetan!

1979-ko Arrasateko Kongresuaren ondotik sortu zen Gramatika batzordea.
Hasi bazen lanean hasi zen. Bi liburuki agertu ditu eta joskeran sartua da orain,
ez delarik Ian errexa, dakigularik edozein hizkuntzatan joskera dela gutienik
landua. Hirugarren liburukia kaleratuko delarik hobeki ikusiko da zer urrats
beharko diren eman batasunerako bidean, ez baitira nola nahika hartu behar
erabakiak, zuhurki jokatu behar baita hizkuntzarekin.

Gramatika batzordearen ekarpena interes haundikoa da. Alabaina irakurtzen
balin baditugu zein diren Euskaltzaindiaren helburu nagusiak ikus daiteke lehen
lehena dela:

"a) Euskararen gramatika legeak ikertu eta mamitzea".
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Bigarrena delarik:

"b) Hizkuntza honen langintzarako argibideak eta arauak ematea".

Hona beraz nola Euskaitzaindiak betetzen duen bere helburu nagusiena.

Hiztegigintzako batzordea ez dago alferrik. Hiru azpi batzorde ari dira lanean.
Lehena Orotariko Euskal Hiztegiaz arduratzen da. Eragin haundiko obra izanez
eta gaurko tresneria berria baliatuz, ordenagailuen ahaltasuna alegia, kaleratu du
lehen liburukia, inprentan dagoela bigarrena erran didate, prest dago hirugarrena
eta laugarrenaren apailatzen ari da Ibon Sarasola-ren ardurapean, Koldo Mitxele
na zenak emanikako xedeak eta helburuak segituz. Paregabeko altxorra datza
Orotariko Euskal Hiztegi horretan, euskal idazleentzat baliagarri datekeena eta
literatur hizkuntza baten mami zoragarria.

"Lexiko erizpideen finkapena" deritzan azpi batzordeak hiztegi eta gramati
karen arteko ikerketetan segitzen du bere lana. Jardunaldiz jardunaldi biitzen eta
eztabaidatzen ditu lankideen txostenak, hitz elkarketena bururatuxea daukala,
aurten bururatutzat emango dena eta kar berarekin sartuko da hitz eratorrien
arloan.

Tituluak berak salatzen du zer den "Egungo Euskararen bilketa Ian sistema
tikoa" deritzan azpi batzordea. Horrek ere baliatzen ditu gaur eguneko tresna
berriak, ordenagailu eta informatika. Ikus daiteke, argi eta garbi, ez dela Euskal
tzaindia Instituzio atzeratu bat, aitzitik bere mendean bizi dela, oraiko aurrerape
nak ongi erabiliz.

Hiztegigintza batzordeak betetzen du Euskaitzaindiaren hirugarren helburua:

"c) Hiztegia biitzea".

Bilketa horrek eramaiten gaitu, dudarik gabe, euskara baturako bidean eta
hiztegilarien hala nola gramatikalarien azterketek laguntzen dute Euskaitzaindia
laugarren helburuaren betetzen, dioelarik laugarren helburu horrek:

"d) Bai hiztegian eta bai gramatika eta grafian ere, literatur hizkera batura
heltzeko Ian egitea".

Nere mintzaldi honen gehiegi ez luzatzeko gaingiroki aipatuko ditut bertze
batzordeak: Dialektologiarena Hizkuntz Atlasaz aduratzen da. Hau ere obra haun
di luze xamarra! 145 herritan egiten dira inkestak eta herri bakoitzean 2.600
galderen erantzunak biltzen dira magnetofonean eta gero transkribatzen alfabeto
fonetikoan. Inkesta horietarik jalgiko dira mapak, hauen bitartez jakinen baita
zientifikoki nola banatzen diren gure euskalkiak. Euskalkiei buruz sekulan egina
izan ez den azterketa baliosa izanen da. Eman ditudan zenbakiek salatzen dute
azterketa honen garrantzia.

Onomastika batzordea maiz biitzen da, lanak egiten dituela bai Komunitate
Autonomoan, bai Nafarroan. Bi gorbernuen laguntzari esker aintzina doa kar
haundirekin, ikerketa sakonetan sartuz, paper zaharrak aztertuz, inkestak eginez.

Literaturak, izan dadien literatura idatzia edo ahozkoa, baztertu gabe herri
literatura, bere tokia dauka Euskaltzai:1dian. Akademia baten helburuetarik bat da
literaturaren zaintzea eta sustatzea. Ez dio helburu horri uko eginen.
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Zer gehiago? Aski da Euskaltzl!indiaren argitalpenen katalogoa irakurtzea
konturatzeko azken hamar urte hauetan zenbat eta zenbat liburu agertu dituen,
bai Iker sailean, bai lagon sailean, izan diten Euskararen lekukoak, izan diten
hiztegikoak, gramatikakoak, onomastikakoak eta abar. .. Nork erran dezake -eta
batzuetan batzuk hala derasate- ez duela Ian haundirik egiten Euskaltzaindiak.
Egia erran, badira elkor edo sor direnak entzungor izan nahiz, itsu direnak
itsuarena eginez. Begode beren elkorkerian eta itsukerian eta gu, goazen aintzina!

Nahi ukan ditut Euskaltzaindiaren egintzak eta eginkizunak aipatu. Egintzak
hor daude. Bere parte nasaia har dezala Aita Villasante-k haren manupean sortu
baita politika berria, fruitu onak emanak dituenak jadanik, batzordeak sortuz eta
bultzatuz, Euskaltzaindiari erakutsiz zer ziren helburu nagusiak. Nork uka dezake
ez dela muntatu literatur hizkuntza batu bat ortografian eta gramatika sail batzue
tan, hala nola deklinabidean, erakusleetan, aditzean. Zer aurrerapena hamar
urtez!

Nork uka dezake ez dela sartu Euskaltzaindia azterketa sakonetan: hiztegi
gintzan, gramatikan, euskalkietan? Zer aintzinamendua azken hamar urte hauetan!

Aita Villasante, hemezortzi urtez gidatu duzun Euskaltzaindia bide onetik
doa. Aski umila zara erantzuteko ez dela hori, bakarrik, zure obra, Euskaltzain
diarena dela. Baina nork asmatu du bide hori, nork eman dio Euskaltzaindiari
bere helburuen betetzeko kontzientzia ez balin bada Euskaltzainburuak?

Erantzun diezakedazu ere ez zuela Euskaltzaindiak hainbeste Ian eginen ez
balu behar duen dirulaguntza lortu agintariengandik. Egia da eta horretan zurekin
nago. Hortakotz, gaur, kargu aldaketa honetan gurekin baitaude Euskal Herriko
agintariak, gobernukoak nola diputazioekoak, nahi dizkiet Euskaltzaindiaren ize
nean eskerrik beroenak bihurtu. Duela hilabete bat Gasteiz-ko unibertsitatean
erraiten nuena gogotik errepikatuko dut gaur:

"Dohatsu, Euskaltzaindiari eta Unibertsitateei behar den dirua eskaintzen
dion herria! Dohatsu, bere hizkuntza bereziaren aide, euskara maitearen aide
jokatzen den herria bere agintarien bitartez"!

Aita Villasante, utzi duzu kargua. Euskaltzainek izendatu naute. Ohoretzat
hartzen dut Euskaltzainburuaren kargua. Badakit ez dela ohorezkoa bakarrik eta
karguak karga dakarrela. Barkatuko didazue, jaunak eta andereak, sinbolotzat
hartzen balin badut izendapen hori Iparraldekoa naizelakotz eta hirur hogoi eta
hamar urte hauetan lehen aldikotz Iparraldeko bat izanez. Ederki erakutsi dute
euskaltzainek euskara mintzo den eremu guztietan baduela zer ikusirik eta ez
duela diferentziarik egiten iparraldekoen eta hegoaldekoen artean kargu nagusirako.

Zuhaurk, Aita Villasante, 1970ean, Maulen, hartu zinuelarik kargua, Euskal
tzaindiaz zinion:

"Eta bi erresumen mugen gainetik, euskaldun guztien artean, mugaz hango
eta hemengoen artean, lokarri bat izan behar du".

Urratu duen bidetik ibili da Euskaltzaindia. Lanak hasiak dira, behar dira
bururatu. Badakit zer kar eta kemenekin bermatzen diren euskaltzainak, euskal
tzain urgazleak, batzorde kideak, bai eta ere egoitzako eta ordezkarietako langi-
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leak. Haiei nere goresmenak, nere eskerrak. Elgarrekin, elgar bilduz eta sustatuz,
euskarak behar dituen argibideak eta arauak, emeki emeki, emanen ditugu,
euskararen eta Euskal Herriaren onerako.

"Ekin eta jarrai" da Euskaltzaindiaren lema, beraz euskaitzainena, nola ez
Euskaltzainburuarena.

Eskerrik asko!





EUSKALTZAINDIKO ZUZENDARITZAREN KARGUEN
ALDAKETA

Bilbo, 1989-/-/9

Jose Antonio Ardanza

Lehendakaria

Jaun-andreok:

Oraintsu urtebete bildu ginen etxe honetan bertan, Euskaltzaindiak deituta,
Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen liburukiaren aurkezpena egin zenean.

Orduan esaten nizuen herri baten ibilera luzean suertatzen direla, noizean
behin, gazi-gozoko mugarriak, eta honako hauxe ere banion: zenbat eta urruna
gotik begiratu orduan eta nabarmenago agertu izan ohi direla mugarri horiek.

Gaur bildu gaituen gertaera honek badu, jaun-andreok, honelako zantzurik.

Izan ere 1918garren urtean erabaki zuten lau Foru Aldundiek Euskararen
Akademia, Euskaltzaindia, sortu eta babestea eta ordutik hona benetan garai eta
egoerarik zailenetan barrena egin du bere bidea, baina 99arrik galdu gabe. Ez zen
erraza garaian garaiko egoerak berekin zekartzan kezka eta arazoei erantzutea,
Aita Villasantek aipatu berri duen euskaltzainditasunaren mugan.

Guzti hori, ordea, gizarte egoera zena zelako, beti ere orekari eutsiz eta,
hartarako ordua iritsi zenean, bereak ez zituen ardura eta zamak utziz.

Beraz, jaun-andreok, gaur eta hemen, pozik eman behar dugu aditzera
euskal gizartearen erakunde artean Euskaltzaindiari lOr zaion, tokatzen zaion,
bere-berea duen barrutia aitortzen diogula eta gainera larre ezea izaten saia dadila
eskatzen diogula.

Euskaltzaindia bidea egiten ikusi dugu, urratsez urrats, lautada eta aldatz
-haiek hauek baino ugariago- urtez urte.

1970garrenetik hona gidari apal, zuhur eta saiatua izan duen Aita Luis
Villasanteri bene-benetako esker ona adierazi' nahi diot bere agintealdiak euskara
ri ekarri dizkion onura guztiengatik. Diktaduraren azken ostiko gogorretan, zigo
rrari eta arriskuari muzin egin gabe, euskarari gizarteratzeko bideak zabaltzen
saiatu zelako. Apala esan dut izendatua izan zinen garai zail eta mingots hartan
gainera etorri zitzaizun zama eskerga onartzen jakin zenuelako. Euskararen isti
luetan, eramapen eta kontu haundiz jokatu duzulako eta euskaltzaleen haserrea
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baretzen saiatu zarelako. Zuhurra diot Manuel Lekuona Euskaltzainburu argi eta
jakintsuarengandik jasotako zuzia eta ondarea gordetzen eta indartzen jakin duzu
lako. Hark hasitako bideari jarraituz, euskara komunikabideetarako, irakaskuntza
rako eta administraziorako molda dadin argibide eta erizpide zentzuzkoak eskain
tzen saiatu zarelako. Euskaltzaindiari berari, inongo zurrunbiloak irentsi gabe
eutsi diozulako. Euskara alderdikeria eta taldekerietatik babestuz, guztiona izan
dadin ahalegindu zarelako. Eta hor dugu, euskarak iraun dezan, testamentu gisa
Euskararen. auziaz utzi diguzun liburua.

Eta saiatua. Zure liburu multzo haundia da lekuko. Auzi-mauzietan katrami
latu gabe zeure lanari jarraitu diozu, erlijio gaiak, euskara, euskal literatura eta
abar euskaraz lantzen, eta Euskaltzainburuaren eginkizunak betetzen.

Jean Haritschelhar anaia ipartar horri zorionak. Zorionak lankide izan ditu
zun euskaltzain lagunek aho batez hautatu zaituztelako. Egia esan, aukera ona
egin duzutela uste dut. Osasuna eta denbora dituen euskaltzale jakintsua hautatu
bait duzue. Euskaltzaindia Euskal Herri osaka erakundea dela erakutsi duzue,
gainera, Iparraldeko bat buru izendatu duzuenean. Euskara Elkarte politiko hone
tatik kanpora ere bizi dela gogoraziko digu Euskaltzainburu berriak, eta Euskal
Herria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa baino zerbait zabalagoa dela. Eta euskara
dugula, han eta hemen bizi garen euskaldunok, gure mintzaira eta senide
lokarria. Jadanik irakaskuntzan, alkatetzan, kulturgintzan, hitz batean herrigin
tzan, egina duzun ibilbide demokratikotik jasotako esperientziaz horniturik, badu
zu zeri heldu eta ekin, zer sakondu eta sendotu Euskaltzaindian, Euskal Herri
osoaren onetan.

Bukatzeko, jaun-andreok, orain baino lehenago egindako aitorpenaberritu
nahi dut: Herri Aginteek aurrerantzean ere Euskaltzaindia babestuko dute, euskal
gizartearen egituraketan euskara geroz eta lokarri, ardatz, sendoagoa egiten
ahaleginduz.



JOSE MIGEL BARANDIARANI
OMENALDIA

Ataun, 1989-//-25





JOXE MIGEL BARANDIARAN JAUNARI EUSKALTZAINDIAK
OMENALDIA

Ataun, 1989-//-25

Jean Haritschelhar

Euskaltzainburua

Joxe Migel Barandiaran euskaltzain kide agurgarria.

Joan den Abenduaren 31an sartu zara ehungarren urtean. Mende oso bat
abantzu mundu honetan bizi zarela, bere gora beherekin, bere aldakuntzekin,
erreinu errepublika eta bertze. Ehun urteren historia iragan duzu eta ez zen nola
nahikoa. Bizi luze bat beraz, baina ez nagiarena eginez. Pentsa daiteke beti
gogoan zinituela Axularrek nagiari eginikako erasiak:

"Zoaz nagia, xinhaurriagana eta kontsidera itzazu haren bideak eta bidexkak,
joan-etorriak eta itzul-inguruak nekeak eta trabailuak, eta ikasiko duzu zuk ere
nola behar duzun aitzinerat eta bethiere bizi, ibili eta gobernatu".

Bai, zure bizi guztian xinaurriaren pare ibili eta gobernatu zara. Ez ote da
xinaurri Ian ikertze lana, bereziki harpe, leize, mairu baratzetan ibiltzen zinelarik
gure arbasoen historiaren bila. Xinaurri lana, lurra emeki emeki miatzen zinuela
rik aurrehistoriako euskaldunen herexak aurkituz, segituz, ezagutuz. Ez zen ozto
porik zuretzat. Sartzen zinen oraindik ezagutuak ez ziren leizetan lurpeko ilunbea
zilatzen zinuela orduko gizonek eginikako marrazkiak aurkituz, istudiatuz, salba
tuz. Euskal Herriko lehen gizona zer zen eta nor zen badakigu orain zuri esker.
Erranen didazu, eta arrazoinekin, ez dakigula zehazki nor zen baina eman diguzu
sekulan nehork eman ez zuen lehenbiziko itxura, egiazko hurbiitze zientifiko bat.

Xinaurri lana ere ibili zarelarik herriz herri gure Euskal Herri guztian, jende
zaharrekin mintzatuz, aurretik ondo asmatutako behar ziren galdeak eginez,
haien ahoetarik bilduz lehengo ipuin, alegia, historia eta erranak. Bai Eusko
folklore-an, bai 1kuskan agertu dituzu xeheki inkesta horiek ahozkatzen ziren
bezala, euskalkiak begiratuz eta zainduz. Haiei esker eusko mitologia zaharra
eman diguzu ezagutzerat ez guri, Euskaldunei bakarrik, baina mundu guztiari.

Egia erran, mundu guztiak ezagutzen zaitu, mundu guztiak badaki nor zaren,
jakintsunen munduak .goraki aitortzen duela jakintsun haundi zarela. Ez ditut
hemen aipatuko zein erresumatan egin dituzun mintzaldiak, zein kongresu zienti
fikotan ibili zaren. Euskal Herriaren lekukotasuna agertu duzu atzerrietan eta
denbora berean Euskal Herriaren omena hedatu.
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Baina zer izanen zen zure lana ez balinbazinitu dizipuluak sortu? Xinaurria
ren pare geroari buruz jokatu zara. Hala nola xinaurriak bildua duen bihia
"hozidurak janez gero, lurraren humidurak eta hezetasunak, gainerakoa ustel
eztiazon, atheratzen du noizik behin kanporat, airatzera eta iguzkiztatzera", hala
ber egin duzu zure ikasleekin kanporatuz zure jakituria eta esperientzia, bertzeen
gogoak moldatuz, haziz, mamituz. Xinaurri lana erakaslearena, baina Ian ederra,
premiatsua.

Apaiz zara eta erakasle. Ikertzale ere bai ·ez baita erakasle onik ikertzale ez
denik. Bide urratzaile han, Gasteizko Seminario nagusian, moldatzen zinituelarik
apaiz gai gazteak erakatsiz zer zen Euskal Herriaren aurrehistoria eta historia,
etnologia, soziologia. Gai irriskorrak 1920 eta 1936 arte horretan, Don Manuel
Lekuonak erakasten zaielarik euskal literatura. Gehienek orduan ikasi zuketen
beren sort herriaren aberastasuna ez baitzen holakorik erakasten gobernuko
eskoletan ez Frantzian eta ez Espainian. Herriaren kontzientzia, hots, hitz batez
abertzaletasuna, euskal kulturaren erakaskuntza horretan oinarritzen zen eta zuk,
Don Jose Migel Barandiaran, parte haundi bat hartu zenuen. Euskaldun jendea
zure dizipulua izan da.

Gero hasi zen 1936.eko gerla ikaragarria, Euskadi sakabanatua, zauritua,
i1unpean sartua. Erbesterako bidea hartu zenuen orduan, Baionan, Miarritzen eta
gero Saran bizi zinela. Uste dut ongi etorri on bat ukan zinuela Iparraldean kasu
horietan Iparraldea baita euskaldunen aterbea. Saran iragan duzu dotzena bat
urte. Sara, herri ederra, osoki euskalduna, Sara, Iparralde eta Hegoaldeko lokarria
aspaldidanik, Axular idazle paregabekoa dela lekuko Urdazubitarra sortzez eta
Sarako erretore, Etxeberri aldiz saratarra sortzez eta Beran, Hondarribian eta
azkenik Azkoitian mediku.

Saran ez zara alferrik egon. Han segitu dituzu azterketak han ezagutu dituzu
Iparraldeko gazte batzu eta zuri esker sortu dira ikertzale gazteak. Hor dira
lekuko 40 edo 50 urteren buruan "Lauburu" deitzen den elkartearen kideak,
denek, aho batez aitortzen dutela zer zorretan dauden zurekin. Euska Herri
osoko erakasle eta maisu izan zara, hango eta hemengo ikertzaleen erakasle
nagusia eta egiazko lokarria.

Saran bizi izan zara. "Saran" gara, Lapurdiko itxura duen etxe hau "Sara"
deitu baituzu Sarako oroitzapen goxoa gogoan hobeki atxikitzeko. Jakin ezazu,
guk, Iparraldekook pozik gaudela ikusiz holako atxikimenduaren lekukotasuna.

Abenduaren 31 batean jaio zinen, urte zaharra bururatzen zela, urte berri bat
sortzen zela. Laurogei eta hemeretzi aldiz ikusi duzu urte berriaren hastapena.
Ehungarren urtea zabiltza. Jainkoak eman diezazula bertze urte berri batzuren
ikusteko zoriona. Hauxe da eskatzen dioguna bihotzaren erditik.



JOXE MIGEL BARANDIARAN JAUNARI EUSKALTZAINDIAK
OMENALDIA

Ataun, 1989-II-25

J. M. Barandiaran

Esker mila. Esker mila. Danoi eman behar dizkizuet eskerrak egiten dizkida
zuten gauza honezaz eta esaten dizkidazuten hitz ederrengatik. Eta egia esan bai
bizi izan naiz han eta hemen. Eta gertatzen zait hauxe: gosaldu han, Saran;
bazkaldu Saratxoki izena zuen etxe batean, Donostian; eta afaldu, Sara izena
duen Ataungo etxe hontan.

* * *

Orduan Sararekin badut hartueman haundia. Ez hitzekin eta izenakin baka
rrik, baita gauzakin gertatzea. Batez ere hango lagunekin eta hemengoekin, baino
hangoak ere bai. Han hain ondo hartuak izan ginen beti, han Saran, ez zezakeen
inola ere ahaztu gauza hori. Eta horregatik eman genion etxe honi, ezta nere
etxea, nere iloba hemen nerekin bizi denarena da, horrena da etxea eta jarri zion
"Sara" etxea, Sara herriari eta herrikoei batez ere zor haundia genielako. Horre
gatik. Orduan, ba, ez da hitza bakarrik, hitzak zer esan nahi duen ere jakin behar
da, eta guretzat esan nahi du hori dana. Zeinen ongi hartuak izan ginen hango
Saran eta horregatik bere, ba, ezin genezakeen ahaztu, bere harrera, egiten
ziguten harrera eta hango ezagunak, hango bizikerak eta, batez ere, hango lagu
nak. Ba, ez da hori bakarrik, gainera berak ere, gurekin izan dute, ba, esker ona,
nonbait, zerbait egin gendun, ez ginen gaizki ibilinonbait; zergatik nire izeneko
harri bat jarri zuten, han Saran; da hori eskertu beharrean nago benetan, bene
tan. Han Axularren harri bat bada, lehendik jarria eta Axularren harriaren ondoan
jarri dute beste bat nere izenekoa. Orduan, eskertu beharrean nago ongi hori. Ni
ia Axularren pare bezala han harrian jarri naute, ez naiz bardina baino... ez da
nola, egingo det neure burua, Axularren mailakoa! Ez, ez. Axular beste bat zen,
da asko balio zuen gizakia. Gauza handiak egin zituen. Ni, han asko ibilia naiz
eta ondo hartua izan nintzan eta behar nituen eskertu eta behar ditut eskertu
hango lagunak, lagun haundiak, Sarakoak, Baionakoak, Miarrizkoak eta danak.
Toki askotan ibilia naiz. Toki askotan. Ibili beharra izan nuen, gainera da, ni
nintzelarikan delegadu bat nintzen, Frantziako, han bada, prehistoriari buruz
elkarte bat, Frantzian, eta ni nintzen elkarte honen delegadu bat hor, Laburdin
eta inguru hortan. Horregatik, Laburdin ibili beharra izan nuen. Toki askotan,
mendi askotan, herri askotan. Jakina, bialtzen nituen horko ikaskuntza guztiak
eginda, horko ikerketen ondorioak, bialtzen nituen Paris aldera, hango Ministerio
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de Cultura edo haruntza. Han ibili nintzen lanean. Oso eskertu beharrean naiz
hango lagun guztiei, herri guzietan ongi hartua. Herri askotan ibili nintzen, baina
denetan ongi hartua, ongi hartua. Eta langundu. Ba zuten ekintza, ahalegina
~giten zuten. Asko eskertu beharrean naiz ni alderdi hura. Asko.

* It< *

Eta orain zer esango det? Hementxe zaudete sail bat nik eskertu behar
dedana, zuek ere. Mila esker eta ongi etorriak eta hementxe naukazute egin ahal
dedana egiteko prest. Eta eskerrak zuei.

* * *

(Jean Haritschelharrek, Euskaltzainburuak, Euskaltzaindiko domina eman ondo
ren, zera adierazi du, hots:)

Mila esker. Hau da oroigarri haundia. Haundia. Eta eskerrak zuei. Beno.
Eztakit nik honenbeste merezi nuen.

* * *

(Jarraian, 1. M.a Satrustegik, EuskaItzaindiko Idazkariak, Onomasticon Vasca
niae 3: Taponimia de fa Cuenca de Pampfona. Cendea de Ofza, eskaintzean zera
adierazi du, alegia.)

Toponimiak asko erakusten digu. Gure lurraldia erakusten digu. Eta gure
lurraldia behar dugu ikasi. Lurraldiari zor diogu izugarri. Holako gauzak maite
ditut asko. Neroni ere lurrean ibilia naiz asko, toponimia egin behar izan dut
zerbait, ez gehiegi. Baina zerbait bai, eta hori maite izan dut beti. Ezta aski
hemen bizi izatea batekin eta bestearekin. Haien lurra guk ere darabilagu, ingu
rua. Kontuz ibili behar dugu. Gurekin ba du zeregina, izan du zeregina eta beti
iraungo du bere egintza horrek beti iraungo du, beti ibili da gure inguru. Mila
esker. Esker mila denoi. Mila esker. Ez nuen sekula ametsik egingo, egia esan.
Ametsik egin gabe etorri zat. Esker mila. Mila esker. Hemendik aurrera ba litzake
ametsetan ere egitea. Esker mila.



OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIAREN II. ALEAREN
AURKEZPENA

1. L. Lizundia

ldazkariordea

Gipuzkoako Foru Diputazioaren areto nagusian, 1989.eko Martxoaren 16an,
eguerdiko 12etan, bildu dira, mahaipuruan: Imanol Murua, Gipuzkoako Diputatu
Nagusia; M.a Karmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako
Idazkari Nagusia; Alberto Ansola, Arabako Diputatu Nagusi-ordea; Tomas Uribe
etxebarria, Bizkaiko Kultur Diputatua; J. Haritschelhar, Euskaltzainburua; J. M.
Satrustegi, Idazkaria; J. A. Arana Martija, Diruzaina eta I. Sarasola, euskaltzaina
eta Orotariko Euskal Hiztegiaren arduraduna.

Bertan dira, baita ere, Jose Ramon Pecina, Arabako Kultur Diputatua; Jose
Luis Telleria, Gipuzkoako Kultur Diputatua; P. Altuna, A. Irigoien, J. M. Lekuo
na, J. San Martin eta L. Villasante, euskaltzainak; J. L. Lizundia, ldazkariordea;
J.J. Zearreta, Ekonomi Eragilea; P. Arregi, M. Atxaga, M. Azkarate, G. Barandia
ran, M.a P. Lasarte eta A. Sagarna, urgazleak; Josu Legina eta Xabier Goxeaskoe
txea, Mensajero eta Desclee Argitaldiaren Ordezkariak; Jesus Campo, EJIEko
Zuzendaria. Egunkari, aldizkari eta irratietako kazetariak ere bertan daude.



698 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

1. Haritschelhar Euskaltzainburuak egiten du sarrera hitzaldifioa, azpimarratuz
O.E.H.ren bigarren zenbaki honen agertzearen garrantzia eta eskerrak emanez,
bai Eusko Jaurlaritza; bai Nafar Gobernu; bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Diputazio; bai Argitaldari bietako, Legina eta Goxeaskoetxea jaunei; bai EJIEko
Ordezkariari, ahantzi gabe, noski, hiztegi~intzan lanean diharduten lankideei.

Jarraian, I. Sarasolak egiten du O.E.H.ren bigarren liburukiaren aurkezpena.
Hara hor banatutako laburpena: "Gaur aurkezten den Orotariko Euskal Hiztegia
ren bigarren liburuki honek. A letraren -hiztegiko letrarik luzeenaren- zati
garrantzitsuena bukaturik uzten duo Jakina denez, liburuki hau Koldo Mitxelena
irakasle eta maisuaren eguneroko parte-hartze eta elkar-lanik gabe prestatua izan
da argitaratzeko. Horregatik ahalegin berezi bat egin behar izan du hiztegiko
lantaldeak hark prestatutako material guztiak, bere gogo eta irizpideei ahal bezain
hertsiki loturik argitaratzen. Bigarren liburu honen hitzaurrea gehiturik eta osatu
rik dator, hiztegiaren egitura, ezaugarri eta erabiterari buruzko argibide gehiago
dakartzalarik. Horrezaz gainera, "Irakurle euskaldunari" izeneko aurkezpen bat
ere badu bigarren liburuki honek, bertako irakurlearen beharkizun eta interesetan
bereziki pentsatuz egina. Era berean oraindainokoan erabili gabeko hiztegigai
zahar eta berriak gehituz osatu eta eguneratu da bibliografiari dagokion atala.
Bestalde, eta aurrera begira, hirugarren liburukia, B letraren zati garrantzizko bat
barnean duela, aurtengo urtearen barruan bukaturik izatea espero da".

Imanol Muruak, Gipuzkoako Foru Diputazioaren izenean, ongi etorria ema
ten duo Euskaltzainburuak emandako eskerrak berak bihurtzen dizkiola, zeren eta
Euskal Administrazioko erakundeak beharturik bai daude, zorra bai daukate,
euskararekiko erakundeei eta kasu honetan, Euskaltzaindiari, egiten duten lanaga
tik eskertuz, aurkezpen honi amaiera ematen dio.



LATSIBI
ELABERRIAREN AURKEZPENA

Bilbo, 1989-V-16
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Bilbao, 1989-V-16

Mirari Alberdi

Euskaltzaindiak eta Labayru Ikastegiak argitaratu berri duten Latsibi nobela
ren azalean bertan ageri denez, nobela hau kaleratu ahal izateko egin beharreko
prestakuntza-Iana izan da nagusiki nik egin dudana.' Lan nagusia, jakina, eta
benetan meritua duena, Resurreccion Maria Azkuek berak egina da, berak idatzi
bait zuen eleberria, berak egin irakurleari testua ulertzen laguntzeko oharrak,
berak gertu utzi liburuan zehar agertu beharreko irudiak, e. a., e. a. Obra hau
osatuko zuten atal guztiak, beraz, prest utzi zituen Azkuek (batzuk makinaz
idatzita, besteak eskuz) eta gure lana, besteak beste, obra hau inprimategira bidali
aha! izateko txukundu, ordenatu eta ilun zeuden gauzak argi jartzea izan da, hau
da, Azkuek makinaz idatzirik utzi zigun bertsioan berak eskuz egindako zuzenke
tak eta aldaketak argi jarri, makinaz idazterakoan kopiatu gabe gelditu ziren zatiak
eta Azkuek eskuz kopiatu zituenak transkribatu, ortografia gaurkotu, eta era
horretako beste zenbait gauza.

Latsibi eleberriaren balioari dagokionez, euskal literatura murritzean leku
garrantzitsua izango duen obra dela uste dut, ez agian balio literario apartekorik
duelako (denok dakigu ez dagoela euskalliteratura maila literarioan beste hizkun
tza normalizatu indartsuetan idatzi den literaturarekin gonparatzerik), baina bai
euskal literaturak dituen muga guztien barruan bere garaiko eleberrien artean
mardulena delako, eta baita euskal literatura osoko mardulenetakoa ere, Azkuek
euskal lexikoaren garbitasunaz zuen kezka eta kezka horri erantzuteko erabiltzen
zituen bideak bertan argi ageri direlako eta garai bateko hizkuntzari buruzko
pentsamoldea eta Azkueren garaian bizi izan zuten giroa isladatzen dituelako.
Aipagarria iruditzen zait baita ere, bere originaltasunagatik, Latsibiren gaia edo
kontakizuna: sakoneko esannahia eta interpretazioa aide batera utzirik (hori Kar
mele Olanok aztertu du liburuaren sarreran datorren "R. M. Azkue eta bere
obraz zertxobait" lanean), nobelan zehar kontatzen zaiguna, bi hitzetan esanda,
hauteskunde batzuren aurreko egunetan eta garaile izateko ahaleginetan ideologia
ezberdinetako bi talderen artean gertatzen diren eztabaidak eta burrukak dira.

Ez dut uste hauteskunde giroa euskal literaturan maiz erabili izan denik eta
aide horretatik Latsibi originala dela esan liteke.

Azkenik, bukatzeko, Azkuek Latsibi eleberria noiz idatzi zuen jakiteko asmoz
egindako azterketa aipatu nahi nuke; Euskaltzaindiaren "Azkue Biblioteka"-ko
bibliotekari-orde den Jose Antonio-Martijaren laguntzaz begiratu eta aztertu nituen
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puntu hau argitzeko lagungarri izan zitezkeen dokumentuak, hala nola, Azkueren
Euskalerriaren Yakintzaren eskuizkribua, 1930 inguruan idazten ari zena eta Latsi
biren aipamena egiten duena "escribi hace ya muchos aftos una novela intitulada
Latsibt' esanez, Azkuek bere bizitzan zehar garai ezberdinetan idatzitako gutu
nak (beste batzuren artean gipuzkerazko bertsioa prestatu zuen Gerard Baehr-i
idatzitakoak eta haregandik jasotako erantzunak), etab. Guzti honetatik lortu
genituen erreferentzietan oinarrituz, Latsibi XX. mendeko bigarren hamarkadan
idatzi zen ustea atera genuen eta beste erreferentzia edo datu zehatzagorik
aurkitzen ez dugun bitartean nobela garai horretakoa dela pentsa genezake.

Esker bereziak eman nahi dizkiot Labayru Ikastegiko Adolfo Arejitari bera
izan zelako Ian hau egiteko aukera eskaini zidana.



LATSIBI-REN AURKEZPENA

Bilbo, 1989-V-16

Aita Luis Villasante, Euskaltzainburu ohiari zegokion Latsibiren aurkezpen
hau egitea, bera izan baitzen argitarapenaren arduradun nagusia eta liburuari
hitzaurrea jarri ziona. Baina tamalez -eta tamalez diot, nik baino hobeto burutu
ko zuelako-neroni dagokit eginkizun hau bete behar izatea. Dena den, hor dugu
liburuan bertan Aita Villasantek egindako hitzaurrea, nola-baiteko aurkezpen
gisakoa, Azkueren liburu honetaz bere eritzia jakiteko hainakoa. Elaberriak ema
ten digun garaiko giro soziala, ingurunea, lexiko herrikoi· aberatsa, egilearen
bahetik pasatua hain zuzen, euskal hitz berrien arazoa, hitz-konposatuen kezka,
eta abar luze bat aditzera ematen zaigu bertan.

Karmele Olanok eta Mirari Alberdik eginiko hitzaurreetan ere hainbat gauza
jakingarri ematen zaizkigu eta ez da hemen halakorik errepikatu beharrik, beraien
lumaz ni orain janztea ez litzake egokia eta.

Baina baditut han hemenkako irazkin batzu egiteko aukera Latsibi elaberriari
dagozkionak, eta orain esaten ez badira esan gabe geratuko liratekenak.

Ez dakigu, esate baterako, noiz idatzi zuen Azkuek elaberri hau eta, behar
bada, ez dugu jakingo Azkueren gutundegia ondo arakatu arte. Mende honen
bigarren hamarraldiaren azken urteetan edo eta hirugarren hamarraldiaren lehe
netan idatzi zuela dirudi, baina ez dugu data ziurrik. Morfologia delako liburu
mardulean (Euskera 1923, Uztaila-Iraila) diosku Gerhard Baehr urgazlea Latsibi
gipuzkerara itzultzen hasia zela. Lehen idazketa baten itzulpena ote zen hau?
Gem, 1926 eta 1927 urteetako Euskaltzaindiaren bileretan aipatzen da berriz
Latsibi elaberria: "Azkue jaunak irakurri du oraintsu berak idatzi duen irakurgaia,
Latsibi izenekoa" (1926.2.19) eta "Azkuek berriz (irakurri du) oraintxe idatzi
duen bere irakurgai Latsibi. Berak ez daukala elestari izateko gogorik eta, edozei
iii eskeiiiko lioke argitaratzea" (1927.1.28). "Oraintxe" horrek zer esan nahi du?
Bigarren idazketa baten zatiak irakurri zituela aipatu bileretan? Baehr jaunak
itzulitako originala ote zen Olabideren bidez Loiolako Artxibategira joan zena?
Bigarren idazketa ote da Euskaltzaindiaren Artxibategian dagoena? Bigarren hau
izango zen segurazki 1928an Alemaniara eraman zuena. Urte horren Abuztuaren
7an Hamburgora abiatu zen itsasuntziz Azkue jauna eta koadernotxu batetan
zerrendatu zituen eraman behar zituenak, tartean Ortzuri, Urlo, Cancionero Vasco,
Afijos eta Latsibi. Hil beteko bidaia zenez gero, zertarako beharko zituen Alema
nian ordurako prestaturik zeuden lanak? Ortzuri operaren testuak jadanik argitara-
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tuak zeuzkan (Paris, 1911) eta hau zen eraman zuen liburua, izen bereko elabe
rria, hau ere oraindik argitaratugabea, 1936an idatzi zuen eta. Urlo opera 1914 tik
kantu eta piano laguntzarekin Alemanian inprimatua zegoen. Cancionero Vasco
delakoa ere sei urte lehenago kaleratua zen. Afljos izenekoa Morfologia dela
dirudi eta hau ere argitaratua zen. Latsibi, ostera, argitaragabe aurkitzen zen.
Argitaldariren bati aurkezteko eraman ote zuen? Ez dakigu, eta galderaz beterik
dago arazo hau. Esan dezakegun gauza bakarra da ordurarte Azkuek zeukan alea
eskuizkribuzkoa zela. Gero, Euskalefiaren Yakintza inprimatzeko prestatu ondo
ren, Latsibi argitaratzeko beta ere izan zuela dirudi. Eskuizkribua Clemente Atxa
laguntzaileak makinaratu omen zion eta 1942/1943 urteen bukaera eta hasieran
makinaratutako alea zuzentzen hasi zen. Hara zer idazten dion 1943.eko Urtarri
laren 19an Etxaideri: "Eskuetan erabili dudan gertirudi eta nobela Latsibi izan da
erantzun au onen luzaro isilik eduki duena". Ordurako irudi eta ilustrazioak prest
zeuzkan 1935 eta 1936 urteetan lortu bait zituen Garmendia eta Tillac-enak.
Azken honek 1936.eko Urtarrilaren 21ean idazten dio Azkueri Latsibirako grabauak
40 pezetan kobratuko dizkiola, nahiz eta Parisen antzerakoak 50 pezetan saldu.

Gerhard Baehr aipatu dugu. Merezi du gipuzkerara Latsibi itzuli zuen jaun
honek irazkintxo bat. Azkue Bibliotekako artxibategian dugun lehenetariko gutu
na Azkueri Legazpitik idatzi ziona da, 1920.eko Uztailaren Ban, eta hurrengoa
urte bereko lrailaren 23koa. Bietan agertzen zaigu Baehr euskal idazle trebea.
1920121 ikasturterako Gottingen-go unibertsitatera joana zen kimika estudioak
burutzera. Euskaltzaindiak 1921.eko Otsailean Donostian egin zuen bileran "Legaz
piko euskal aditzaz Gerhard Baehr-ek eginiko Ian polit bat A. Olabidek irakurri
eban. Oron aburuz Ian ori gure Euskera agerkarian argitaratzea erabagi zan eta
jaun argitsu ori euskaltzain urgazle izentau". Hor dugu urgazle berria Olabidere
kin harremanetan. Gottingen-era joan orduko egingo ote zuen Baehr-ek Latsibi
ren itzulpena eta emango ote zion Olabideri bizkaierazko lehen originala? 1922an
Schuchardt-en Baskische Studien itzuli zuen gaztelaniara eta 1923an Sarako euske
ra. Urte horren udan Euskal Herrian egon zen Baehr eta Erizkitundi lrukoitzaren
koadernoak biltzen lagundu zion Azkueri Gipuzkoan. 1926.eko Urtarrilaren 2an
idazten dio Baehr-i Azkuek hildako Karmelo Etxegarai euskaltzainaren aulkia
eskaintzen. Batzuren erltzietan Isaka Lopez Mendizabali tokatzen zitzaion aulki
hori betetzea, baina denok dakigu, hiztegiaren istilua zelata, Azkue ez zela
inondik ere honen aldekoa.

Azkue hil zen eta argitaratu gabe geratu zen Latsibi. Baina Euskaltzaindia
gerra ostean eraberritu zenean, orduko euskaltzainek elaberri hau Euskera ager
karian zatika argitaratzea erabaki zuten 1953.eko Irailaren 25eko bileran. Baina
hiru urte beranduago arte ez zen agerkari hori kaleratu eta erabakia asmo
hutsetan geratu zen.

Gero, 1968an, Urre Eztaiak ospatzeko garaian, berriz sortu zen Latsibi argita
ratzeko xedea. Urtarrileko 26an egin zen bileran Azkueren hiru Ian argitaratzea
erabaki zen: Grankanton arrantzaleak, Ortzuri eta Latsibi. Lehena, Pariseko Biblio
theque Nationale delakoan zegoen, Dodgsonek hara eramana, eta argazkiz egini
ko kopia bat eskuratua izan zen. Ez zen orduan argitaratu baina laster ikusiko
dugu Euskeran, Euskal Katedrako mendeurren inguruan eginiko hitzaldiekin
batera argitaratua, Katedra hori lortzeko aurkeztu bait Zl,len Azkuek Bizkaiko
Diputazioan. Ortzuri elaberria, 1936an Lekeition idatzia, argitaratu gabe geratu
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zen eta oraindik ere makinaratuta Euskaltzaindiaren artxibategian datza. Latsibi
argitaratzeko eman ziren urratsak eraginkorragoak izan ziren. Auiiamendi, Men
sajero eta Retana argitaldariak ibili ziren jokoan tartean. Azkenean, 1968.eko
Apirilaren 26ko bileran "La Gran Enciclopedia"ri ematea erabai zen. Baina hara
non egun haietan Olabiderena izandako alea Loiolan agertu zen eta Aita Plazido
Mujikari esker eskuratzea lortu zuen Euskaltzaindiak. Euskara hutsean argitara
tzea debekatuta zegoelako edo, Mikel Zarateri eman zioten Loiolako alea gaztela
niara itzul zezan. Urre Eztaietako urtea eta hurrengoa ere, 1969a hain zuzen,
ezer egin gabe igaro ziren eta bertan behera geratu zen berriz arazo hau. Aita
Mujikari itzuli zioten azkenean alea eta kito! Hogei urte beranduago, hemen
daukagu Latsibiren argitarapena esku artean. Sasoia zen.

Anekdotatxo bat nerea amaitzeko. Azkueren oharren artean berak eskatzen
zuen ilustrazio bat Latsibi baserria zen. Gogo hau betetzeko baserriaren bila ibili
nintzen, eta azkenean, aurtengo Urtarrilaren 5ean lortu nuen Jatabeko baserri
hau aurkitzea. Zaharkituta eta itxura gabekoa zenez argazki bat liburuaren aza
lean emateko, azkenean Goikok Azkuerentzat eginiko baserri baten irudia argita
ratzea erabaki genuen. Baina hara bilaka nenbilen tartean gertatutakoa. Bizpahiru
tokitan galdetu nuen Jataben non zegoen Latsibi baserria. Etarte batetan, txaku
rra ahausika zegoelarik, aurreratu zitzaidan etxauna.

- Latsibi baserria non dagoen badakizu?

- Salgai dago ala?

erantzun zidan, gure baserritarren maltzurkeria· hiru hitzetan azalduz. Ezetz eran
tzun nion, edo ez nekiela behintzat, nere asmoa beste bat zela.

Latsibi baserria ez dago salgai, gero jakin nuenez. Baina Azkueren Latsibi
elaberria baL

RE~1JRRECCION MARJAAZKUE
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PRESENTACION DE LA NOVELA LATSIBI

Esta novela, escrita por Resurreccion M: de Azkue en dialecto vizcaino en
la segunda decada de este siglo, rue despues traducida al dialecto guipuzcoano
por Gerard Baehr, hijo de alemanes nacido en Legazpia. Se publica ahora en
vizcaino segun el original que obra en potier de Euskaltzaindia y no el que se
conserva en el Archivo de Loyola, que pertenecio al academico Raimundo
Olabide.

Azkue intento varias veces publicar esta novela, pero por [alta de mecenazgo
no 10 pudo hacer. Tenia los materiales preparados y las ilustraciones ya hechas
por Tillac, Garmendia, Garavilla, etc. Murio en 1951 sin ver impresa su novela.

Despties Euskaltzaindia, inciados sus trabajos academicos tras la guerra,
intento tambien hacerlo en 1953, sin conseguirlo, y mas tarde, en 1968, con
motivo de sus Bodas de Oro se propuso firmemente editar esta y otras dos obras
de Azkue, su opera Ortzuri y su primera obra en euskara, la que en 1888
presento en el concurso abierto para la Clitedra de Euskara por la Diputacion de
Vizcaya, titulada Grankanton arrantzaleak. Tampoco en las Bodas de Oro consi
guio la Academia publicar la novela de Azkue.

Por fin, en 1989, se consigue el objetivo tan anhelado en colaboracion con el
Instituto Labayru. Este la presenta en su coleccion Sutondoan y la Academia en
su coleccion Euskararen Lekukoak (0 Clasicos del Euskara) de la que esta
publicacion hace el numero 15.

Jose Antonio Arana Martija
Academico

Bibliotecario
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ONOMASTICON VASCONlAE 5
LIBURUAREN AURKEZPENA

Gasteiz, 1989-VI-23





EN LA PRESENTACION DE TOPONIMIA ALAVESA, SEGUIDO
DE MORTUORIOS 0 DESPOBLADOS Y PUEBLOS ALAVESES

Vitoria-Gasteiz, 23-VI-1989

Endrike Knorr

Onomastika Batzordeburua

Indudablemente este acto ha de resultar en parte un gran fastidio para
Gerardo Lopez de Guerefiu, poco amigo de homenajes y trabajador en el
silencio y la constancia. Pero nuestro hombre debe pensar que esta es una
reunion de familiares y amigos, en el momento de presentarse la recopilacion de
tres importantes obras. Lo unico que pretendemos es testimoniar nuestra admi
racion, nuestro afecto y nuestra gratitud a este incansable investigador.

Hace ya algun tiempo que Euskaltzaindia penso en unir en un tomo estos
tres trabajos fundamentales de Onomastica de su academico de honor. Y es de
justicia decir que desde el primer momento encontramos la mas favorable de las
acogidas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Institucion que tambien con
toda justicia concedio a Gerardo Lopez de Guerefiu Galarraga la Medalla de Oro
de la Ciudad.

Seria volver sobre cosas conocidas hablar de la informacion aportada en este
libro, informacion abundante, exacta y fiable. Se trata de unos trabajos bien
tramados, cuya consulta se hace ahora mas facil, ya que antes se encontraba solo
en revistas, y en el caso de Toponimia alavesa en varios numeros diferentes del
Anuario de Eusko Folklore que fundara aqui mismo el casi centenario Jose
Miguel de Barandiaran. Tambien seria ocioso mencionar el partido que a estos
materiales se ha sacado y sin duda se sacara, y 10 mismo cabe decir de otras
obras de Lopez de Guerenu, como Voces alavesas, editado por Euskaltzaindia en
1958 como numero monografico de la revista Euskera, que junto con el Vocabu
lario de Baraibar constituyen dos hitos en la lexicografia que lIamaremos regio
nal, a riesgo de que alguien se moleste; Botimica popular alavesa, 0 Alava, solar
de arte y de fe, que en la jerga se ha venido lIamando el Guerenu, como en
paleografia espanola se dice el Miralles.

No descubro nada si digo que todos los trabajos de Lopez de Guerefiu
revelan un amor intenso y una fidelidad sin Iimites a su tierra y sus gentes.
Fruto de ese amor y esa fidelidad es la recogida cuidadosa, monacal, de nombres
de lugar y de palabras, de costumbres y de canciones, de estudios historicos y
artisticos.
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Hay, no cabe duda, un aire de tristeza y nostalgia en toda esa obra, pues
Lopez de Guerefiu es testigo y notario de la desaparicion de muchos de los
objetos de aquella recogida y aquel estudio. Mirad a vuestro alrededor: ayudando
al paso del tiempo, la brutallidad humana (?) se ensafia con la naturaleza,
nuestro paisaje rural y urbano se llena de ramploneria y fealdad. Buscaremos en
vano el alma vasca en esos campos y ciudades, en el comportamiento colectivo
(donde la vereda 0 auzalan agoniza), en el habla, las canciones y los juegos.
Sociedad insensible, abulica, esta, que no reacciona, satisfecha con una intermi
nable charlataneria.

* * *

Ohore eta zorion, etxean, denbora laburrean, atsekabe ugan lzan dituzun
horri. Ohorea, behiala Mitxelenak, ohorezko euskaitzain zure izendapenaren
garaian esan zuen bezala, zerorrek ematen diozu Euskaltzaindiari. Bihoakizu zuri
orain ohorea, gure zorion-agiankatzearekin batera.

Zure lanak irakurriz edonor ohart daiteke euskaraz mintzo zela mendi eta
zelaietan, Arabako parte handienean. Azken mendeetan, gure axolagabekeria
dela medio batez ere (zenbaitek besterik esan arren), izugarriro ostendu zaigu
euskara arabarren ezpainetatik, eta izenak soilik gelditu, nahiz maiztxo aldatuak,
mendi eta zelai horietan. Agian egun batez ezpain guztietara itzuliko da arbasoen
hizkuntza. Beteko ahal da Donibane bezperaz dagidan hau!



LOS ARCOS NAFARROAKO HIRIAREN IZENA
EUSKARAZ URANTZIA?

Bilbao, I989-garreneko apirilaren IS-an

Jose Maria Satrustegi jauna
Urdiain

Adiskidea:

Hartu dut zurea Los Arcos / Urantzia dela-ta. Bertan Roman Felones-en
eritzia zeure eskuz izkribaturik emaiten didazu. Lehenago izen horrezaz lruiiean
tratatu zen, baina ni ez nintzen hori eztabaidatu zen batzarrean izan, eta ondo
rioz ez nuen eritzirik ere eman. Edozein modutan ere Euskaitzaindiaren Euskal
J/erriko udalen izendegia-n, Bilbao 1979, "Arcos (Los) / Losarkos = Urantzia" ipini
rik agertzen da. Nik neure aldetik printzipioz ez dut ezer euskarazkotzat emaiten
diren ereduen kontra, batez ere bertako inoren borondate-sendimendurik horreia
bortxatzen ez baldin bada. Baina hala ere historian zehar gauzak nola izan diren
argitzea komeni litzateke, alderdi batera edo bestera makurturik erabakiren bat
har baledi, -eta orain da, dirudienez, horretarako garaia-, zein eritzitan hartzen
den zimendu ondo jakinik egin dadin. Urantzia izenak hartu duen jendearen
arteko ezagupidean oinarritzen den borondatea besterik ez dela? Edo autoritate
argumenturen bat dagoela, nahiz eta amicus Plato, sed magis amica veritas? Edo
dokumentazio zahar egokia dugula horrezaz? Edo beste arrazoiren baten hartzen
dela zimentarri? Erran bedi zuzen eta behar den zehaztasunez zertan datzan,
zeren uste baitut argi jakin behar dela zergatik egiten den, bai euskal munduan
murgildurik gaudenen aldera begira eta bai besteren aldera begira.

Zeurean haren eritzia honela derautazu:

"1. Erromatarren gida-zerrendan Curnonium hiri euskalduntzat ematen dena
Los Arcos izan omen daiteke. Tolomeoren gida liburuan dator izen hori. Cornava
toki izena ba omen dago Bargota aldean, hala ere Los Arcos eta Lazagurria
bitartean aukitzen den mendi tontorrak itxura gehiago dukeela aipamenaren
arabera.

"2. Erromatarren aurreko aztarnak aurkitu dira, batez ere zeitarrenak, eta
bascones izeneko tokiren baf ere badute herrian.

"3. Uranzia izena Aymeric Picauden Codex Calixtinus liburutik hartu omen
zuen Aitadill jaunak. Laugarren liburuaren 1Il.kapituluan honela dio: Urancia
quae dicitur Arcos.
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"4. Herriko futbol taldeak Urancia du izena. Herrian badago ostatu bat ere
izen bera daramana. Ahotan dabil beti izen hori.

"Alderdi horretatik ez dago inolako eragozpenik, dio Felones jaunak, izena
zerrendan sartzeko. Ez hori bakarrik, bertako biztanleek aho batez uste dute
Urancia dela euren herriaren aitzinako euskal izena.

"Gobernuko Sailburuaren eritzia Los Arcos-ko seme baten eritzia da denbo
ra berean, eta garbi dago Euskaltzaindiak ezin duela Uranzi (Urantzia?) herri
izena zerrendatik kendu. Los Arcos lehenik, eta Uranzia bigarren izen bezala."

Honaino zure hitzak aldatu ditut. Barkadazu oker leudekeenak zuzentzen
ahalegintzen baldin banaiz ondorik:

Curnonium delakoarena aide batera utzirik, non ere kokaturik egon bailedi
zuzenean ez baitu ez Los Arcos eta ez Urancia formekin zer ikusirik, irakur
dezagun Codex Calixtinus delakoak dioena:

Esku artean dut Jeanne Vielliard-en Le guide du pelerin de Saint-Jacques de
Compostele. Texte latin du XIIe siecle, Mite et traduit en franrais d'apres les
manuscrits de Compostelle et de Ripoll, cinquieme edition, deuxieme tirage, Paris
1984. Hartan agertzen dena hau besterik ez da:

"Capitulum III.-De nominibus villarum itineris Sancti Jacobi... inde Stella
que pane bono et obtimo vino et carne et piscibus fertilis est, cunctisque
felicitatibus plena. Inde est Arcus, inde Grugnus, inde Villa Rubea, inde urbs
Nagera, inde Sanctus Dominicus, inde...".

"Capitulum VI.-De fluminibus bonis et malis qui [in] itinere Sancti Jacobi
habentur... Ad Stellam decurrit Aiega; ipsa est limpha dulcis, sana et obtima. Per
villam que elicitor Arcus decurrit aqua letifera, et ultra Arcurn ad prirnurn hospitale,
inter Arcurn scilicet et hospitale idem, decurrit aqua letifera jumentis et hominibus
bibentibus earn. Ad villam que dicitur Turres, in terra scilicet Navarrorum,
decurrit flumen letiferum jumentis et hominibus bibentibus illud. Inde...".

Alderdi batera utzirik autorea ibaietako uren beldur zela ez dut gidaren
inongo partetan aurkitzen Urancia-rik.

Liburu beraren "Apendices", II-garrenean, "Pelerinage du seigneur de Cau
mont it Saint-Jacques de Compostelle" 1417-garren urtekoa ere biltzen da. Hor
"De I'Estelle a1s Arcos, 1111 lieues; Dels Arcos al Grunh, V lieues", 134 orr., eta
"Du Gronh a1s Arcos, V lieues; Dels Arcos a l'Estelle, V lieues" erraiten da
frantses zaharrean, eta hiri-izenean artikulu plurala frantsesturik agertzen da,
normala baitzen adaptazioa egitea transparentzia osaka hitza zenez gero, -eta
oraindik ere hala da-, eta euskaldunek ere Arkueta erabiltzen zuketen hizpideak
eraginik euskaraz izen berbera aipatu beharrean aurkitzen baldin baziren, gogoan
hartzen baldin badugu arku hitza gure artean zeharo euskarazko bihurturik
agertzen dela, edozein herri euskaldunetan arkupeak aurkitzen baititugu, eta izan
ere nor ez da umetan arkupetan jolasean ibili, edo nork ez du halako lekurik
inoiz zapaldu?

F. Carreras Candi-ren gidaritzapeko Geografia general del Pais Vasco dela
koan, "Provincia de Navarra", II, Barcelona [1911-1925 bitartean tomo guztiak],
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615 orr., Julio Altadill-en eskutik helduriko tomoan, Los Arcos hiriari dagokion
kapituluan, ordea, labur labur eta beste explikaziorik gabe erraiten da: "Su
nombre antiguo, Urancia". Eta ez da inolako iturririk emaiten. Eta liburu
beraren aurkibidean, 946 orr.: "Losarcos.- Nombres anteriores: Arcum, Arquos
(Guia de peregrinos, de C6dice Calixtino); Urancia (vasco), anotado en la pagina
615 [gorago izkribatu den berbera, baina hemen '(vasco)' gaineratzen dio; emai
ten duen graphia, ordea, izena jatorriz zein ere hizkuntzatan eraikirik bailitz,
oraingo erdal ahoskatzpari dagokio, besterik erraiten ez denez gero]".

Geographia hori agertu baino zenbait denbora geroago Julio Altadill-ek
berak "De re geographico-historica. Vias y vestigios romanos en Navarra", Home
naje a D. Carmelo de Echegaray, San Sebastian, 1928, argitara zuen, eta bosgarren
kapitulu "De Logrofio a Estella" deritzanean, 537 orr. eta hurrengoak, Codex
Calixtinus aipatzen du seigarren kapitulutik zati bat bertara aldaturik eta ez dio
ezer gorago kopiatu dugunetik desberdin denik, orthographiazko punturen bat
edo beste salbu. Eta "Los Arcos" delakoaz hau dio: "Por su situacion se
aproxima mucho a la de la poblacion romana denominada Kurnonium por
Tolomeo en su Geografia iberica; pero determinadas circunstancias concurrentes
en el paraje denominado Ova de Cornaba, distante de Los Arcos 5 kms. autori
zan a suponer estuviera situada dicha poblacion en ese paraje precisamente, el
cual ostenta vestigios de vetustas edificaciones y donde se registran hallazgos de
monedas y lapidas con distintas inscripciones; sin embargo, la corta distancia
sefialada, nos tolera que indistintamente empleemos uno u otro nombre".

Hemen, ordea, Urancia-z ez dio ezer, eta gainera aldi horretan autoreak ez
zuen inolako oztoporik ipintzen Los Arcos hiriaren izen ezaguna Urancia ez den
beste izen batekin txandaka ledin. Baldin izen zaharra omen den Urancia-ren
izaitea baieztatzeko behar den moduko iturririk ezagutzen bazuen zergatik ez du
aipatzen? Hitz zaharra baldin bada non batu zuen aipaturiko geographian emaite
ko? Baldin inon agertzen balitz Los Arcos hiriari ote dagokio benetan? Inork
horrezaz ezer baleki eskertzeko litzateke nonbait argituko balu. Egia erraiteko zer
aurkitu ere Altadill-en Ian BCMN delakoan datozenak batez ere arakatzeko gogoa
izanarren ez dut oraindik haiek begien mendean hartzeko hauturik izan.

Jose Yanguas y Miranda, Diccionario de antigiiedades del Reino de Navarra,
tomo 11, Pamplona 1964, 106 orr. eta hurrengoak, delakoan Los Arcos hiriaz hitz
egiten da, eta bertako Foru 1175-garren urtean Santxo errege nafar Jakintsuak
emanikoa argitaratzen da, eta ez da Urancia-z deus erraiten. Aipatzen direnak
dira: "in iIIo mea castro de Losarcos", eta "Et iIIi qui de Sancto Sole vel de
Torres aut de Armaiianzas, vel de Eregortes et de Villanova ibi venerint populare,
tales habeant hereditates patrimonii sui, quales iIIas quales in Losarcos compara
verint".

Aipatu den Forua eman zedin baino lehen, 1087-garren urtean, izkribatzen
da Los Archos Leireko dokumentazioan Ricardo Ciervide-k bildurikoaren arauera,
ikus "Indice completo de toponimos citados en el Becerro Antiguo de Leire
(II)", FLV, n.O 25 (1977), 125 orr.

Luis de Eleizalde t "Listas alfab6ticas de voces toponomasticas vascas (con
clusion)", BRSVAP (1964), 120 orr., delakoan ez da Urantzia-rik agertzen dago
kion ordea alphabetikoan. Biltzen den bakarra "Urantzu, caserio de Irun (Gip.)"
da, gure artean maiz entzuten dena.
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Goian Felones-enganik: bildurikoetan aipatzen den Bascones toki-izena herrian
existitzen baldin bada datu erranguratsua litzateke, zeren halako toponymoak
Erdi Aroan normalki Euskal Herritik kanpo euskaldun ez ziren !ekuetan sortu
izan baitziren alderdi bakoitzeko erdaldunen artera kanpotik euskaldun multzo
bat heltzerakoan. Bascones erdaldunek zeritzaten, noski, latinez uascones baitzen
gentilizioa. Euskaldunek bere arteko jendeari, ordea, ez zeritzaten horrela. Ezagu
na denez Bascones erako toponymoak Burgos-en, Asturietan, eta abar, agertzen
dira.

Edozein modutan ere 1350-garren urteko Estellerriko "Libro del monedaje"
delakoan ikus daitekeenez bazen hirian "Quinnon del castro" bezalatsu "Quin
non de Roytegui" ere, "el Mercado" delakoaz gainera, eta argi dago Roytegui
euskal formaziokoa dela, cfr. Juan Carrasco Perez, La poblaci6n de Navarra en el
siglo XlV, Pamplona 1973, 331-333 orr. Beraz, han inoiz euskaldunak ere bazirela
ezin uka daiteke. Uneren baten erroitegiarren artean? Agian.

Ez zen, noski, Prudentzio poeta kristau kalagurritarraren garaian horrela,
zeren laugarren mendean latinez baitio: Nos Vasco Hiberus diuidit / binis remotos
Alpibus / trans cottianorum iuga / trans et Pyrenas ninguidos, 'Ebro baskoiak bereiz
ten gaitu [Erroma-tik], bi Alpeak daudela gailur kotioen atzean eta baita Pirineo
elurrez beteen atzean ere', Peristephanon, 2, 537-540, eta: Bruta quondam uasco
num gentilitas, 'baskoien noizbaiteko jentiltasnn bnrugabekoa', Peristephanon, 1,94.

Ikusten denez garai horretan Ebro ibaia baskoitzat hartzen zen Kalagurritik
begiraturik. Baina gogora ekartzen baldin badugu ezen Kalagurrin latinezko auto
re fama handikoak izan zirela aide batetik, eta geroago inguruan iparralderantza
ere zer agertzen den toponymiari dagokiola bestetik, pentsatzeko da haren era
ginpean zegoen eremua franko goiz eta sendo erromanizatu zela.

Badirudi bisigotoen garaian baskoiak eremuz urriturik zeudela haiekin izan
zituzten burruka-guduketarik ageri denez. Esteban Garibai mondragoarrak horre
zaz dio: "Los Vascones Nauarros, conjuntos a los Pireneos, no contentos de las
guerras passadas comen<;aron a molestar y robar la Espana Tarragonesa de las
riberas de Ebro, a cuya resistencia saliendo el Rey Suinthilla los apaziguo, y en
punicion de su audacia y danos les compelio en este ano, que ya era de seys
cientos y veynte y dos a fabricar en las tierras de sus fronteras vna ciudad
llamada Olit, que agora es villa del reyno de Nauarra, cabe<;a de vna de las cinco
merindades en que esta diuidida en nuestros dias el reyno de Nauarra. Esta villa
de Olite en la lengua Cantabra, que era la mesma que estos Vascones hablauan,
es aun oy dia Hamada Erriuerri, que significa tierra nnena, como 10 era esta por
ellos edificada, aunque otros corrompiendo el nombre dizen Arriberri, que
significa piedra nueua", Compendio Historial, Barcelona 1628 [Iehenengo edizioa:
Amberes 1571], I tom., XXX kapitulua, 285 orr.

Hau ontzat hartzen da Hitoriaz arduratzen direnen artean. A. Barbero eta M.
Vigil-ek, Sobre los origenes sociales de la reconquista, Barcelona 1974, 59 orr.,
Isidoro Sibilia-koa aipatzen dute, Hist. Goth., ES, VI, 503 orr.: "La llegada del rey
[Suintilla, 621-garren urtean] les llena de terror, de tal manera que como si
reconocieran los derechos debidos, deponiendo las armas, con gesto suplicante
se Ie sometieron enseguida, dieron rehenes y construyeron la ciudad de los
godos Olite a sus expensas y con su trabajo, prometiendo someterse a su reino y
autoridad y cumplir 10 que les fuera mandado".
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Euskararen mugarik agerienak ez zeuden Garibai-ren garaian, eta seguru
asko lehenago ere ez, OJite-tik urrun, Erriberri hitzak berez arazo horrekin zer
ikusia baitu, eta joan den mendean Luis Luziano Bonaparte-k eginiko mapetan
guti urriturik agertzen dira. Los Arcos aJderditik hegoaJderago, ostera, Lazagurria
dago, aipaturiko Euskal Herriko Udalen izendegia-n euskaJdunen artean erabiltze
ko Lizagorria forma gomendatzen deJa, 1330-garren urteko Estellerriko fogera
zioan Li{:agorria dokumentatzen baita, ikus Juan Carrasco Perez, La poblacion de
Navarra en el siglo XlV, 276 orr. Azken kasu honetan ezin dudarik egin daiteke
euskaJdunek jatorrizko euskaJ forma emanik sorturikoa deJa, bigarren eJementu
den -gurria adjetibo artikuJuduna dueJa, -gorria formaren aJdagarri zaharra, gero
[ejLiza- Jehenengo partea zerbait aJdaturik toponymoak erdarazko ahoskatzez
iraun badu ere.

Besterik gabe agurtzen zaitut,

Alfonso Irigoien
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Aita Frantzisko Ondarra-k ere Donostian Euskaltzaindiak apirilaren 28-an
egin zuen batzarrera argibidea ekarri zuen, eta izan ere Urancia-ren iturria ez da
Aymeric Picaud-i leporatzen zaion Santiago Konpostelako erromesen gida, Histo
ria Turpini delakoaren phantasiaz beteriko textua baizen, (1), han baitio: Urancia
qui dicitur Arcus, ikus Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus, I Texto (Transcripcion
de Walter Muir Whitehill), Santiago de Compostela 1944, IV, III, 304 orr.

(1) "Cr6nica del arbobispo Turpin 0 Pseudo-Turpin, que narra la entrada de Carlo
magno en Espana con una serie de hazanas legendarias, la derrota de Roncesvalles y
muerte de Roldan, y otros varios hechos", cfr. Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus
(Traducci6n por los Profrs. A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, dirigida, prologada y anotada
por el primero), Santiago de Compostela 1951, VII orr.

Aymeric Picaud-i ez zaio leporatzen V-garren liburua baizen, "que fue sustituido por
el 1111 al ser arrancada la Historia de Turpin", op. cit., 1 nota, 495 orr.

Buchner-ek Reinaldo de Dassel-i leporatzen dio Historia Turpini delakoaren autoretza,
cfr. Luis Vazquez de Parga, Jose M.a Lacarra, Juan Uria Riu, Las peregrinaciones a Santiago
de Compostela, (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) Madrid 1949, (edici6n
facsimil, Asturias 1981), I, 176,505, orr. "Probablemente utilizarian tambien los peregrinos
-diote autore berek beste aide baten- un camino que va mas a la derecha para entrar en
Iguzquiza, cuya iglesia se dedicaba en 1179, para seguir a Villamayor al pie de Monjardin.
Monjardin era un castillo asentado sobre una roca de muy dificil acceso que dominaba
toda la regi6n. Jug6 papel importante en la Reconquista -fue tornado por Sancho Garces I
a principios del siglo X- y posteriormente en las luchas de francos y navarros. La
importancia que para los pobladores francos del camino de Santiago tenia la ocupaci6n de
Monjardin explica que su recuerdo pasara a la 'Cr6nica de Turpin', donde, desfigurada la
historia, aparece Carlomagno expulsando de Monjardin a Furro, principe de los navarros.
El camino sigue por una llanura con ligeros accidentes hasta Los Arcos, que la 'Cr6nica de
Turpin', ignoramos con que fundamento, llama tambien Urancia (Urancia que dicitur
Arcus)", II, 146 orr.
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Jose M." Satrustegi-k horren itzulpena eman zuen, ikus Liber Sancti Jocobi
Codex Calixtinus (Traducci6n por los Profrs. A. Moralejo, C. Torres y J. Feo,
dirigida, prologada y anotada por el primero), Santiago de Compostela 1951, 411
orr.

Ondarra-k, gainera, antzekoa den Urranci ere biltzen du, Legarda-rekin bate
ra, hamarrenak direla-ta Abartzuza eta bere Irantzu-ko monasterioari atxikirik.
Textuan ez da egiten, alabaina, Los Arcos delakoaren inolako aipamenik: "In
Aezquie villa quae dicitur Abar~u~a integra cum Ecclesia sua, et suo monasterio,
quod dicitur Yran~o Cll suis decimis in Vrranci, et in Legarda, vel omnibus, quae
pertinet ad ell", cfr. P. Sandoval, Catalogo de los obispos qve ha tenido la Santa
Iglesia de Pamplona, Pamplona 1614,30 orr. Hori berori agertzen da P. Joseph de
Moret-en Annales del Reyno de Navarra delakoan, tomo I, Pamplona 1766, !ibro
XII, cap. IV, 618 orr., autoreak gaztelaniara itzultzen baitu Sandoval-en latinezko
tik Era-ko 1065-garren urtea aipatzen duen textua, hau da, Era kristauko 1027-garrena
Sandoval-enak, ordea, Era-ko 1045-garrena darama, hau da, Era kristauko 1007,
eta zer agertzen baita hura besterik ez da hemen emaiten, kritikarik gabe: "En
Aezcoyen el lugar de Abarzuza enteramente con su Iglesia, y su Monasterio, que
se dice de Iranzu, con sus decimas en Urranzi, y en Legarda, y quanto Ie
pertenece", eta tomo II, libro XIV, cap. IV, § 64, 104 orrialdean berriz aipatzen
da beste kontextu baten: "Lunes a primero de junio [de 1075] se hallaba el Rey
en Naxera. Y en ella dio franqueza a los Moradores de Urranci a honor de Santa
Maria de Pamplona, y de su Obispo don Belasio." Bigarren honetarik ikusten
denez Moret-ek ere XVIII-garren mendean ez du Urranci hori Los Arcos-ekin
parekatzen, azken honezaz halakorik aipatu gabe beste leku batzutan mintzatzen
baita, eta ez dugu batere arrazoirik aurkitzen bat direla uste izaiteko, bai, ordea,
kontrako eritziaren aide agertzeko, emaiten zaigun informazioaren arauera. Zein
lekutan zeuden, ordea, Urrantzi eta Legarda direlakook? Irantzu-ko dokumentazio
zaharrik eskuratu aha! ba!itz hark argituko luke agian, bestelakorik aurki ez
bageneza. Irantzu-ko paperak 1813-garren urtean erre ziren, alabaina, Lizarra-ko
San Frantzisko komentuan, hara eraman baitziren, dokumentu batzu salbatu
baziren ere. Jose Maria Jimeno Jurio-k "EI !ibro rubro de Iranzu" argitara zuen
Madrileko Archivo Hist6rico Nacional-ean gordetzen den izkribuaz ba!iaturik, PV,
120-121 (1970), 221-269 orr., gerra aurrean Jose M." Lacarra-k RIEV-en bilduriko
oharren parean osoa, baina bertan ez dut bila gabiltzanaren lorratzik aurkitu.

Juan Carrasco-ren La Pob. de Nav. en el s. XIV delakoan Urranz eta Uran9a
herri edo herrisken artean ageri ez badira ere pertsona izenei atxikirik aurkitzen
dira nongoak diren erraiteko: Garcia d'Urranz I Xemen Periz d'U"anz (1366 urtea,
PN-XIV, F. Sang., 493 orr.) Ayuarr-en, Franca d'Uranf/l (1330 urtea, PN-XIV, F.
Est., 248 orr., Falces-en, Lope d'Uranf/l (1330 urtea, PN-XIV, F. Est., 288 orr.),
Otey9a-n. Nolanahi dela begiratu egin beharko litzateke ondo irakurririk dauden.
Bada, ordea, Garcia Vrranci ere (1366, PH-XlV, F. Pamp.-Mont., 558 orr.), en
Senossiain, Val d'Oyllo, azkenengo bokal eta guzti. Gogoan hartu behar da, beste
aide batetik, zerrenda horietan Los Arcos forma normalki agertzen dela hango
jatorria adierazteko: La muyller de Martin de los Arcos (1330 urtea, PN-XIV, F.
Est., 280 orr.) Arroniz-en, la muijer de Johan de los Arquos (1350 orr., PN-XIV, L.
mono Est., 310 orr.), Larraga-n. Zuzen irakurriak izanez gero berdinak ote dira
Urranz eta Uran9a, eta baotedute loturarik Urranci-rekin, eta zein ote zen kokalekua?

Edozein modutan ere Ondarra-k dio: "Bestalde, Legarda hori Mendabia
aldean zegoen herri bat izan liteke, eta Urantzia ta Mendabia elkarren ondoan
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daude", eta Jose Maria Lacarra-k argitara emaniko Coleccion diplomiItica de
Irache, I, Zaragoza 1965, dok. 105, 127 orr. eta hurr., aipatzen du 1120-garreneko
dokumentua agerian ipinirik: "Inter Mendauiam et Villa Mesquina ad Legardam",
eta "super uiam que tendit de Villa Mesquina ad Legardam". Izan ere Legarda
hori berori, beste Legarda batzu eta baita Legardeta plural bihurtua ere existitzen
baitira, aipatzen da 1802-garren urtean Madrilen argitaraturiko Diccionario geogriIfico
historico de Espana delakoan: "gr[anja) del 3.° part. de la mer. y ob. de Pamplona,
r. de Navarra, en los terminos meridionales de Mendavia, y a medio quarto de
esta villa: en 10 antiguo fue villa, en el dia solo tiene una casa junto a la iglesia
que es muy antigua, y en ella se venera una imagen de nuestra Senora: esta
regida por un prior benedictino del monasterio de Irache a quien pertenecian sus
tierras, y el prior exerce la cura de almas en sus comensales y en los de Imas,
distante media legua. La jurisdicion civil es del alcalde de Mendavia". Ikusten
denez Legarda hori Iratxe-ren jabetzapekoa zen gure garaitsurarte, eta ez da
Irantzu-rik ezertako aipatzen.

Iratxe-ko dokumentu berean ageri dela dio Cornoino ere, eta hala da izan
ere: "usque ad Lopazcheta et ad terminum de Cornoino". Beranduago, gainera,
1222-garren urte inguruan, bilduma berean Lope Fortuniones de Comonno eta
Sancho Fortuniones de Comonno ere agertzen dira (dok. 325). Oso hegoaldekoa
izanik ere Lopazketa toponymoa formazioaren aldedik euskaldunek sorturikoa da,
Lopaz- anthroponymoari -(k)eta plurala itsatsi baitzitzaion, txistukariaren ondorik
-k-dun aldagarria agertzen dela. Beste horrenbeste erran Iiteke Legarda-z, oina
rrian legar euskal hitza baitu, Legarra, Legarreta eta halakoetan bezala.

Halaber Ondarra-k P. German de Pamplona, O.F.M.Cap.-ren lana aipatzen
du, "Los Iimites de la Vasconia hispano-romana y sus variaciones en la epoca
imperial", Problemas de la Prehistoria y de la Etnologia vascas (IV Symposium de
Prehistoria Peninsular bajo la direccion del Dr. D. Juan Maluquer de Motes),
Pamplona 1966, 218 orr., bertan hitz egiten baita Curnonium delakoaz, eta ikerke
ta honetarako zeharkakoa baizen ez bada ere hemen biltzen dugu: "la ciudad de
Curnonium, vascona segun Ptolomeo, (II, 6, 66), identificada y localizada por mi
en la medieval Cornoino, cuyos terniinos confinaban con los septentrionales de la
villa de Mendavia, situada en la orilla izquierda del Ebro y dentro del 'Vasconum
Ager'. EI Becerro de Hirache nos ofrece una memoria documental del ano 1120
titulada de 'conueniencia de Mendavia y Villamezquina'. En ella se trata del
pleito sobre terminos entre Mendavia y Villamezquina, hoy despoblado, al Oeste
del Ega inferior, ambas con sus terminos situados a uno y otro lado de la 'Via
qua itur ad Stellam' por Lizagurria (hoy Lazagurria) y Los Arcos. En el se
nombra la poblacion de Cornoino, confinando sus terminos meridionales con los
septentrionales de Mendavia y Villamezquina. Es perfectamente identificable con
Curnonium, ciudad vascona segun Ptolomeo. Y esta situada segun el documento
de Hirache muy al Oeste del curso inferior del Ega. No hay base alguna para
identificar Curnonium con la Hoya de Cornaba a 5 kilometros de Los Arcos y en
su termino, como 10 hace el P. Moret".

Hala ta guztiz ere Leire-ko dokumentazioan, ikus Angel 1. Martin Duque,
Documentacion medieval de Leire (siglos IX-XII), Pamplona 1983, ipsam uillam que
dicitur Comonia de IUos Arcos irakurtzen da 1113 urterako, dok. 253, eta nota
baten erraiten da B dokumentuak Comoia duela, eta C-n datorrena eZin iraku
rrizkoa dela. Ciervide-renean uilla que dicitur Comoia de ii/os Arcos dator, FLV,
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25 (1977), 135 Orr. Martin Duque-ren edizioan ere irakur daiteke 1087 urterako,
dok. 123, goragoko aipuko et illas te"as de Los Archos totas. Aipatu beharra dago,
beste aide batetik, mende bi geroago, 1330-garren urteko dataz, emakume bat fa
Corrnoyna deitzen dela A(:agra-n (PN-XIV, F. Est., 257 orr.).

Bilbao, 1989-garreneko maiatzaren 6-an.

Alfonso Irigoien





LOS ARCOS-EN EUSKAL IZENA
URANIZIA OTE?

1989-/X-6/9
Frantzisko Ondarra

Lekaroz

Jose Maria Satrustegui J.k 1989. urteko Apirilaren 5.ean idatzitako gutun bat
hartu nuen zenbait egun geroago. Roman Felones lk bere herriaren euskal
izenari buruzko zenbait gauza jakingarriren berri eman ziola-ta, horiek guri
azaltzen zizkigun eskutitz horretan. Aipatzen ziren bertan Curnonium, Cornava,
Urancia, etab.

Argigarri gerta zitekeelako, bidali nuen nere aldetik orrialde bat euskaltzain
guztien artean banatua izan zedin. Hemen ikusiko duzuena da, pixka bat zabal
durik aipamenak eta testu inguruak.

1. URANCIA

"Burgas, Nageras, Kalagurria, Urancia que dicitur Arcus, Stella... ". hau ira
kurtzen dugu hemen: Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. 1, Texto, Transcrip
cion de Walter Muir Whitehill. Santiago de Compostela, MCMXLIV, Liber IV,
Capitulum III, pagina 304.

2. URRANCI

"Aban;Ul;a integra cum Ecclesia sua, et suo monasterio, quod dicitur Yran<;o
cu(m) suis decimis in Vrranci, et in Legarda".

/k. Prudencio de Sandoval-en CatiJIogo de los Obispos que ha tenido la Santa
Iglesia de Pamplona... En Pamplona, por Nicolas de Assiayn, Impressor del
Reyno de Nauarra. Ano M.DC.XIIII., 30. or.

3. URRANZI

"Abarzuza enteramente con su Iglesia, y su Monasterio, que se dice de
Iranzu, con sus decimas en Urranzi, y en Legarda".
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Ik. P. Joseph de Moret-en Annales del Reyno de Navarra compuestos por el...,
Tomo I. En Pamplona: En la Imprenta de Pascual Ibanez, Impressor, y Mercader
de Libros. Ano MDCC.LXVI. Cf XII liburua, IV burua, II paragrafoa, 17
zenbakia eta 618 or.

N.B. Sandovalen Urranci eta Moreten Urranzi agiri batean daude, Sandovalek
agiri hori latinez dakarrelarik eta gaztelimiaz Moretek. Bestalde, agiri hori c. 1031.
urtekoa da, Goni Gaztambidek dioenez.

Ik. Jose Goni Gaztambide. Historia de los Obispos de Pamplona. I, Siglos
IV-XIII. Pamplona, 1979, 176. Of.

Legarda hori -agiri horretan dagoen "in Vrranci, et in Legarda" pasartekoa
Mendabia aldean zegoen herri bat izan liteke, eta Urantzia eta Mendabia elkarren
ondoan daude.

Ik. Jose Maria Lacarra. Coleccion Diplomiltica de /rache. Volumen 1(958-1222).
Zaragoza, 1965, 127 h. or.

"Inter Mendauiam et Uillam Mesquinam habuerunt iudicium...", eta "super
uiam que tendit de Villa Mesquina ad Legardam".

Agiri hori 1120. urtekoa da, eta bertan azaltzen da Cornoino ere: "usque
Lopazcheta et ad terminum de Cornoino".

4. CURNONIUM

Oraintxe aldatu dugun pasartean ikusten dugu Cornoino/Curnonium hemen
zeg?ela. Honi buruz,

Ik. P. German de Pamplona. Los limites de la Vasconia hispano-romana y sus
variaciones en la {poca imperial. Problemas de la prehistoria y de la etnologia vas
cas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular bajo la direcci6n del Dr. D. Juan
Maluquer de Motes. Pamplona, MCMLXVI. Cf 218 h. or.k.
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JESUS MARIA LEIZAOLA SANCHEZ

(1896-1989)

Jesus M.a Leizaola lehendakari ohia eta euskaltzain ohorezkoa Donostian
jaio zen 1896ko Irailaren 7an. Lekarotzen estudiatu zuen batxilergoa. Gasteizen
konbalidatzeko. 18 urte bete zituenerako Deretxo lizentziatura egin zuen Valla
dolid-eko Unibertsitatean eta oposizioz sartu zen Gipuzkoako Diputazioan Letra
du nagusi. Handik Bilboko Udalera eta berriz Gipuzkoako Diputaziora itzuli.
1917an Diputazioak autonomia eskariz egin zuen mezuaren partaide izan zen.
Ordurako Eusko Alderdiko bazkidea zen eta 1922an Eusko Ikaskuntzak Gernikan
eratu zuen Batzar Nagusietan presondegiratu Euskal Herriaren batasuna eska
tzearren. Baina, handik laster kaleraturik, 1925ean, Ekonomia Kontzertuak berri
tzeko idazkiaren partaideen arteko aurkitzen dugu, eta lau urte geroago Eibarren
ELA-STV-ko Batzarrean ordezkari. Garai hartan Euzkadi-ren administrazio buru.
Errepublikaren etorreran Gorteetako Diputatu izendatu zuten, 1931-1933 legisla
turan, Estatutuaren aide jokatuz.

1936ko Uztailaren 18an militarrak jaiki zirenean Gipuzkoaren defentsarako
antolatu zen batzordeko, PNVIEAJ-ren izenean. Urte bereko urriaren 7an Eusko
Jaurlaritzako lehendakari orde hautatu zuten, Justizia eta Kulturako karterarekin,
beronen agintaritzapean Euskal Herriko Unibertsitatea sortuz, horren ondorioz
Basurtoko Ospitalean Medizina Fakultatea jarriz. 1936an, Bizkaia erortzean, Uni
bertsitatea eta Labe-Andiak salbatzeko eratu zen defentsaren buru izatera iritsi
zen. Gerra bukatu arte Jaurlaritzaren egoitzan iraun zuen Barcelonan. Gero,
Paris-en, 1941ean nazien aurkako erresistentziaren laguntzaile sartu zen, bereziki
De Gaulle-ren FFI-rekin, eta Gestapo-koek atxilotu zuten, baina libratua izan
zen. 1944aren azkenaldera Euskal Gudarostiak antolatzeko deia egin zuen eta
hortik Bordele liberatzeko partaidetza. Berari zor zitzaion Bloque Nacional Vasco
ren prestakuntza, Baionako paktua sinatzera helduko zena.

1946an erbesteko Eusko Jaurlaritza antolatzen partaide, lA. Agirre zenaren
gabinete hura Adenauer, Schumann eta De Gasperi-rekin Europako etorkizunari
buruzko plangintzetan parte hartzeko. 1960an Jose Antonio Agirre lehendakaria
hiltzean, haren burugotzaz jabetu zen Donibane Lohizunen zin eginez eta Paris
eta Baionako Beyrisse egoitzetatik 1979ra bitartean bete zuen lehendakaritza,
Gernikako Estatutua onartu arte. Hori da, laburki, politika gizonaren ibilbidea.

Baina, guri hemen, egia esan, euskaraz eta euskararen aide egin zituen lanak
adieraztea komeni zaigu, zeren horiegatik irabazi bai zuen euskaltzain ohoretza.
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Esan beharrik ez dugu maila horretako glzonak bere bizitza guztian izan zuela
euskararen alderako kezka eta guztiok oroituko zarete, etorri berri, nola bisitatu
gintuen Urkixo Bibliotekan goizeko bilkuran geundelarik.

1921. urtean "Yakintzarako gaitasunak" izenburuz, Donostian Euskal-Esnaleak
antolaturik eman zuen hitzaldia, handik hiru urtetara argitaratu zen Itzaldiak
zeritzan hirugarren sailean. Eta berak idatzia da Enclopedia Hispano-Americana
Espasa-ren XXIII. tomoan datorren "Literatura Vasca" kapitulua.

Zenbait Ian argitaratu zituen, batzutan Norbait izenordearen pean, euskaraz
eta erdaraz, besteak beste, honako aldizkarietan: Yakintza, Gure Herria, Iberia,
Euzko-Gogoa, Euzko-Enda, Euzko Deya, Gaiak eta Muga-n. Eta euskal literaturari
buruz sei liburu aipagarri Buenos Aires-ko Ekin Argitaldarian, honako izenburuz:
Estudios sobre la poesia vasca, 1951; La cronica en la poesia popular vasca, 1961;
1808-19/4 en la poesia popular vasca y otros estudios, 1965; Los romances vascos
(Uskal khantoriak) y sus relaciones con reliquias literarias de la prehistoria, 1969;
Acontecimientos del siglo XX y su injluencia en la poesia vasca, 1974; eta, El
re/ranero vasco antiguo y la poesia euskerica, 1978.
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Horrez gainera, "Euzkadi barreneko euskaldunei" [manifestua] 1961ean Pari
sen eta "Urteurrena. En el aniversario" [1. A. Agirreren heriotze urteburuan]
1961ean Baionan. "Oyartzuarren oyartzuna" Lekuona'tar Manuel jaunaren ome
nezko II. tomoan, 1977an.

Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen 1984ko Azaroaren 30ean.
Eta 1987ko Maitzaren 29an, Euskaltzaindiak Toribio Etxebarria zenaren mendeu
rrena ospatzean, Eibarko Udaletxean, T. Etxebarriaren oroitzapenezko hitzaldia
eskaini zigun. Tamalgarria hitzaldi hura Euskera-n bildu eza. Gainera, Toribiok
Bibliatik Eibarko euskarara itzuli zuen Daniel-en liburua-ren kopia bat eskaini
zion, oraindik argitaragabea eta Jesus Maria Leizaolak gure "Azkue Bibliote
ka"-rako erregalatu zigun.

Leizaolak, legeei buruz, beste Ian asko idatzi zituen eta guztien adibide
zehatza ikus Jon Bilbao-ren Eusko Bibliographia lanetan, V. tomoko 32.orrial
dean, X.eko 71-72 eta bigarren aldiko II.aren 749-750.orrialdeetan.

Gure herriagatik hainbeste egin duen gizon zintzoa 1989ko Martxoaren 16an
zendu zen Donostian. G.B.

Juan San Martin





EUGENE GOYHENECHE

Uztaritzen jaio zen 1915.eko Ekainaren 15ean. Aita medikua zuen, ezagutua
Uztaritzen eta Uztaritzeko inguruetan. Berrogoi urtez, lehen gerla haundiaren
bukaeratik, 1919-tik eta 1960 arte Uztaritzeko kantonamenduko kontseilari oroko
rra izanik, bere eginbidea bete zuen kantonamendua eta Euskal Herriaren aide.
Eugene Goyheneche-k ezagutu zuen beraz, etxean eta familian zer zen egunero
ko politika, zer zen ere herriaren aide jokatzea.

Uztaritzeko eskolan ibili zen lehenik eta gero zazpi urtez segitu zituen
bigarren mailako istudioak Saint Louis de Gonzague deritzan Baionako ikaste
txean. Dudarik gabe bazakikeen ikastetxe berean egona zela Sabino Arana Goiri
berrogoi eta hamar bat urte lehenago. Bururatzen zituelarik batxillergoko istu
dioak, 1932-an ezagutu zituen orduko abertzaleak, Antonio Labayen, Ixaka Lopez
Mendizaba~ Aitzol, Agirre, Irujo, Landaburu eta abar, gehienak PNVko politikariak.

Urte berean, joan zen Pariserat, Sorbonako Unibertsitatean segitzen zituela
goi-mailako istudioak, historia zela bereziki harentzat gai nagusia. "Ecole des
Chartes" delako ikastegi nagusian sartu zen oposizioak irabazirik eta karrera
burutzera zoan hasi zelarik 1939-an bigarren gerla haundia. Ez zen alferrik egon
Parisen Espainiako gerla denboran, bilduz ikasleak Euskaldunen eta Euskotarren
aide, harremanetan sartuz erbestean ziren Euskaldunekin, hala nola Rafael Pica
vea-rekin. Beraren kezka nagusia izan zen garai hartan Euskadirekin zituen
lokarrien sendotzea, salatuz Gemikan egin zen abrekeria frantses intelektualen
aintzinean. Ikusi zituen orduan, Verdier Pariseko kardinala, Fran~ois Mauriac
idazlea, Georges Bemanos idazlea, Jacques Maritain filosofoa, l' "Aube" egunka
rian idazten zuten kasetalariak, "La Jeune Republique" alderdiko zuzendariak,
denek, aho batez, salatzen zutela Euskaldunen kontra egin zen jukutria. Ordu
haietan sortu zen Parisen Ligue intemationale des Amis des Basques deitutako
elkartea jadanik aipatu ditudan jende horiekin, Eugene Goyheneche zela
diruzain-ordea.

Nahiz ez den Uztaritzeko Seminario ttipiko ikasle izan, nola ez zuen ezagu
tuko Piarres Lafitte apeza? Honek sortu zuen 1934-an Aintzina hilabetekaria eta
honen inguruan bildu ziren orduko ikasle gazteak. Itzali zelarik hilabetekaria bi
urteren buruan, Eugene Goyheneche-k segitu zuen Euskal Herrian Parisen hasi
zuen lana, xede berarekin, euskaldun gazteen biltzea erakutsiz zer zen Euskal
Herria, piztuz haien bihotzean abertzaletasunaren pindarrak. Bertze gazte batzu-
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rekin sortu zuen 1943-ko Apirilaren 27-an Euskaldun gazteen batasuna. Bazkoko
oporrak ziren eta gazteak, bereziki ikasle gazteak, bildu ziren Uztaritzen. Dantza
taldeen federakuntza izan zen ez baitzen, orduan, bertzerik egin Alemanak
zirelakotz nagusi. Oraindik oroit naiz egun hartaz, hain zuzen ere ezagutu nitue
lakotz bai Eugene Goyheneche, bai Mixel Labeguerie, Philippe Oyhanburu, Jean
Hillau, Piarres Charritton, bakoitzak geroztik bere bidea urratu duela, bere ahalen
arabera.

Gerla biharamuneko egunak egun latzak izan ziren Eugene Goyheneche
entzat. Auzitan ezarri zuten, Alemanekin harremanetan sartu zelakotz, baina
denek bazakiten ez zuela deus gaizkirik egin. "Cour de Justice" delako baten
aintzinean deiturik kondenatua izan zen, baina bi urteren buruan libratu zuten.
Euskal Herritik urrundu zen eta Andaluzian bizi zelarik Trini bere emazte izan
beharraren ezagutza egin zuen eta ezkondu zen.

Berriz etxeratu zelarik irakurtu zuen tesia "Ecole des Chartes" delakoan: La
vie economique et sociale dans la region bayonnaise du douzieme au quinzieme
siecle. Tesia horrekin agertzen da Eugene Goyheneche Erdi Aroko historialari
fina eta jakintsua. Ez da sekulan publikatua izan, baina, dakidanez, Euskal Herri
ko Unibertsitateak publikatuko du laster.

Amnistiari esker sartuko da frantses administrazioan eta izendatzen dute
Antilles-etako artxibategiaren buruzagi. Han egonen da zortzi urte (1952-1960) eta
etortzen da berriz Bordeleko artxibategirat zuzendari-orde gisa (1960-61). Harre
manetan sartuko da Bordeleko Unibertsitateko erakasleekin, Charles Higounet
historilariarekin eta Rene Lafon euskalariarekin, haien zuzendaritza pean Iparral
deko onomastika aztertzen duela Erdi Aro garaian: Onomastique et peuplement du
Nord du Pays Basque (X/Ve-XVe siecles). Tesia horren idazteko ikerketak egin
zituen Londresen eta Irunean erdi aroko dokumentu ez ezagunak baliatuz.
Orotarat hamar mila baino gehiago leku izen eta jende izen presentatzen ditu
sailkatzen dituela eskualde, herri eta parrokietan. Haiei esker historilariak atera
ditu ondorioak: nola jendeak lurrez jabetu ziren, nola segitu zituzten bide zaha
rrenak, aurre historiako eta Erromanoen garaiko bideak, nola eta noiz sortu ziren
hiri berriak. Ez da dudarik bildu duela Eugene Goyheneche-k "corpus" haundi
eta aberatsa, ordu artio ez ezagutua eta tesia horri esker, hobeki ezagutzen dela
lparraldeko historia Erdi Aroan. Damu da ez baita oraindik agertu holako Ian bat.
Pentsa daiteke Euskaltzaindiaren onomastika batzordea horretaz arduratuko dela
altxor eder horren baliatzeko ahalmena ukan dezaten gaurko eta biharko histori
lariek eta onomastikalariek.

Tesia irakurtu eta, izendatu zuten Eugene Goyheneche Paueko Unibertsitate
berrian. Euskal Herriko historia eta kulturaz arduratu da erakaslegisa 1967-tik eta
1981-artio. Hamalau urtez Paueko Unibertsitateko ikasleek segitu dituzte eman
dituen klaseak. Denbora berean preparatzen zuen Le Pays Basque deitzen den
liburu aberatsa, 700 bat orrialde dauzkana. Liburu horretan, bere bizi guztian
bildu zituen dokumentuak baliatuz, eskaintzen du Iparraldeko historia zehatza,
orai artio agertu den bildumarik haundiena. Jadanik 1961-ean, Ikas batasunak
galdeginik, agertu zuen Iparraldeko historiari buruz liburuxka bat, ikasleentzat
egina. Hastapen bat zen. Hemezortzi urteren buruan Le Pays Basque deitu
liburuak (1979an agertua) bertzerik eskaintzen duo Norbaitek nahi balindadu zer
bait jakin, behar du irakurtu Iiburu mamitsu hori. Ez dezake bertzerik egin hain
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da aberatsa, xehetasunez betea, ikerlearentzat beharrezkoa, eskupean ukan behar
duena nahi ala ez.

Ohore garaia etorri zitzaion Eugene Goyheneche-ri jadanik utzia zuelarik
Unibertsitatea. Piarres Lafitte eta biak Euskal Herriko Unibertsitateak "doktor
honoris causa" izendatu zituen 1982-an bi Uztariztar ohoratzen zituela egun
berean, euskal gramatikalaria eta Euskal Herriko historilaria. Joan den urtearen
Abenduaren 17-an Eusko. Ikaskuntzat eskaintzen zion Manuel Lekuona saria
bere obra guztiarentzat.

Egia erran, ez dira bakarrik kontutan hartu behar aipatu ditudan liburuak.
Euskal Herriko aldizkarietan aurki daitezke haren artikuluak, bereziki Gure Herria
aldizkarian, honen zuzendarietarik izanik, Bulletin de ta Societe des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne delakoan, ahantzi gabe Bulletin du Musee Basque
deritzana. Azken aldizkari hau berpiztu nuelarik orain mende laurden bat Eugene
Goyheneche-k txalotu ninduen baitzakien erakustoki batek, eta bereziki Euskal
Erakustokia delarik, behar duela bere eginbidea bete herriaren onerako artikulu
zientifikoak eskainiz eta ez dit sekulan laguntza ukatu. Berrikitan agertu dudan
Hommage au Musee Basque liburu mardulean parte hartu du, bere azken artiku
lua eskaintzen zuela.
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Zendu da nere adixkidea negu minean, 1989-ko Urtarrilaren goiz batez.
Zazpi Euskal Herrietarik etorri da jendea ehorzketetarat, hain zen ezagutua oro
tan. Aipatu dut abertzale zintzoa, aipatu nahi ukan dut ere erakasle eta ikertzale
jakintsua, Euskaltzaindiaren onomastika batzordearen kidea. Holako gizonak ez
dira ahanzten. Goian bego.

Jean Haritschelhar
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EGOITZAKO BULEGOAK I OFICINAS CENTRALES

1. EGOITZAISEDE

Elkano, 5-1
48011 BILBO
Tf. 94-4158155; Fax. 94-4158144
Arduraduna: Jose Luis Lizundia

2. "AZKUE BIBLIOTEKA"

Ribera, 6
48005 BILBO
Tf. 94-4152745
Arduraduna: Jose Antonio Arana Martija

3. GORDAILUAIALMACEN

Carretera Bilbao-San Sebastian, sin. Km. 4,5
Edificio Saga - La p1anta
48004 ETXEBARRI (Bizkaia)
Tf. 94-440 62 58
Arduraduna: Rosa M.a Arza





ORDEZKARITZAK I DELEGACIONES

ARABAIALAVA

San Antonio, 41
01005 VITORIA1GASTEIZ
Tf. 945-23 3648
Ordezkaria: Endrike Knorr

GIPUZKOAIGUIPUZCOA

Hernani, 15-Behetxea
20004 DONOSTIAlSAN SEBAsnAN
Tf. 943-42 80 50
Ordezkaria: Juan Mari Lekuona

NAFARROA/NAVARRA

Conde Oliveto, 2-2
31002 IRUNEAlPAMPLONA
Tf. 948-223471
Ordezkaria: Jose M. Satrustegi

IPARRALDEAlPAYS BASQUE NORD

15 rue Port Neuf
64100 BAIONA
Tf. 07/33-59256426
Ordezkaria: Pierre Charritton





EUSKALTZAINBURUGOA / CARGOS ACADEMICOS Y EJECUTIVOS

Euskaltzainburua/Presidente: Jean Haritschelhar
Buru-ordealVicepresidente: Juan Mari Lekuona
Idazkaria/Secretario: Jose M. Satrustegi
Diruzaina/Tesorero: Jose Antonio Arana Martija
Iker Sailburua/Presidente Seccion Investigacion: Luis Villasante
lagon Sailburua/Presidente Seccion Tutelar. Endrike Knorr
Bibliotekaria/Bibliotecario: Pello Salaburu
Idazkari-ordea/Vicesecretario: Jose Luis Lizundia
Bibliotekari-ordea/Vicebibliotecario: Jose Antonio Arana Martija
Ekonomi Eragilea/Gestor Economico: Juan Jose Zearreta
Argitarapenen Eragilea/Ejecutivo de Publicaciones: Ricardo Badiola Uriarte





BATZORDEEN ORGANIGRAMA (*)
ORGANIGRAMA DE LAS COMISIONES

IKER Sailekoak
Iker Sailburua: Luis Villasante

I. HIZTEGIGINTZA

Buru: Ibon Sarasola

1.1. Orotariko EuskaJ Hiztegia azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Ibon Sarasola
Idazkari: lfiaki Segurola
Kideak: Hiztegigintza lantaldekoak

1.2. Lexikologi Erizpidean Finkapenerako azpibalzordea

Buru-orde/Arduradun: Miren Azkarate
Idazkari: Jose Antonio Aduriz
Kideak: Patxi Altuna

Juan Carlos Odriozola
Andoni Sagarna
Martzel Ensunza
Patxi Goenaga
Jose M.a lrazola
Jose M.a Larrarte
Luis M.a Mujika
Lourdes Otaegi
Benat Oihartzabal
Ibon Sarasola
Patxi Uribarren
Tomas Uribeetxebarria
Patri Urkizu
Mikel Zalbide

(*) Lazkaon, 1989-II-24ean onarturikoa.
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1.3. Egungo Euskararen Bilketa-Ian Sistematiko azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Andres Urrutia
Idazkari: Andoni Sagarna
Kideak: Jose Antonio Aduriz

Claude Harlouxet
Jazinto Iturbe
Jose M." Larrarte
Mikel Lasa
Eneko Oregi
Lourdes Otaegi
Ibon Sarasola

II. GRAMATIKA

Buru: Patxi Altuna
Buru-orde: Pello Salaburu
Idazkari: Patxi Goenaga
Idazkari-orde: M." Pilar Lasarte
Kideak: Lino Akesolo

Miren Azkarate
Pierre Charritton
Andolin Eguskitza
Jean Haritschelhar
Alan King
Jose M." Larrarte
Jose Antonio Mujika
Benat Oihartzabal
Karmele Rotaetxe

III. DIALEKTOLOGIA

Buru: Francisco Ondarra

3.1. Atlasgintza azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Jean Haritschelhar
Idazkari: Gotzon Aurrekoetxea
Kideak: Ana M." Etxaide

Jose M." Etxebarria
XarIes Videgain

3.2. Euskalkien Ikerketa Arruntak azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Txomin Peillen
Idazkari: Xarles Videgain
Kideak: Inaki Gaminde

Alfonso Irigoyen
Rosa Miren Pagola
Karmele Rotaetxe



IV. ONOMASTIKA

Buru: Endrike Knorr
Buru-orde: Alfonso Irigoyen
Idazkari: Jose Luis Lizundia
Kideak: Ricardo Cierbide

Jose Antonio Gonzalez Salazar
Andres Iiiigo
Jose M.a Jimeno Jur.io
Jean Baptiste Orpustan
Patxi Salaberri
Juan San Martin
Jose M. Satrustegi

V. LITERATURA

Buru: Juan M.a Lekuona

5.1. Literatura Klasikoa azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Federiko Krutwig
Idazkari: Jesus Lavin
Kideak: Mikel Agirreazkuenaga

Gurutz Ansola
Adolfo Arejita
Manu Erzilla
Juan Angel Etxebarria
Juan Luis Goikoetxea
Alfonso Irigoyen
Juan Jose Pujana

5.2. Hem Literatura azpibatzordea

Buru-orde/Arduradun: Antonio Zavala
Idazkari: Pello Esnal
Kideak: Jose M.a Aranalde

Antton Aranburu
Jesus M.a Etxezarreta
Alfonso Irigoyen
Jose M. a Iriondo
Mixel Itzaina
Emile Larre
Juan M.a Lekuona
Abel Muniategi

5.3. Gaurko Literatura azpibatzordea

Arduradun: Juan M.a Lekuona
Idazkari: izendatzekotan
Kideak: izendatzekotan
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VI. JAGON Sailaren Batzordea

lagon Sailburu eta Gasteizko Ordezkari: Endrike Knorr
Donostiako Ordezkari: Juan M.a Lekuona
Irufieko Ordezkari: Jose M. Satrustegi
Baionako Ordezkari: Pierre Charritton
Egoitzatik: Jose Antonio Arana, Diruzaina

Jose Luis Lizundia, Idazkari-ordea

EGITURAZKO Batzordeak

VII. "AZKUE BIBLIOTEKA"

Buru: Pello Salaburu
Arduradun/ldazkari: Jose Antonio Arana
Ekonomi Eragilea: Juan Jose Zearreta
Kideak: Federico Barrenengoa

Jon Bilbao
Juan Angel Etxebarria
Juan Luis Goikoetxea

VIII. ARGITARAPENAK

Buru: Jean Haritschelhar
Eragile-Idazkari: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak: Juan M.a Lekuona

Jose M. Satrustegi
Jose Antonio Arana Martija
Luis Villasante
Endrike Knorr
Pello Salaburu
Patxi Altuna
Pierre Charritton

IX. JURIDIKOA

Buru: Jean Haritschelhar
Idazkari: Jose Luis Lizundia
Kideak: Jose Antonio Arana Martija

Abel Muniategi
Andres Urrutia
Patxi Zabaleta

X. DIRUZAINTZA

Diruzaina: Jose Antonio Arana Martija
Ekonomi Eragilea: Juan Jose Zearreta



EUSKALTZAIN OSOAK I ACADEMICOS DE NUMERO

1. Patxi Altuna, E.UT.G., Mundaiz, Apdo. 1359 Postakutxa, 20080 DbNOS
TIAiSAN SEBASTIAN, 943-273100.

2. Jose Antonio Arana Martija, Karmelo Etxegarai, 6, 48300 GERNIKA (Biz-
kaia), 94-4152745 (Bulegoa).

3. Jose Migel Barandiaran, "Sara", 20211 ATAUN (Gipuzkoa), 943-881252.

4. Pierre Charritton, 3 impasse Port Neuf, 64100 BAYONNE (France), 59598127.

5. Jean Louis Davant, Ecole d'Agriculture du Pays Basque, rue de l'Ursuya,
64240 HASPARREN (France), 59296020 (Eskola); 59281414 (Urrustoi).

6. Xabier Diharce, "Iratzeder", Abbaye Notre Dame de Belloc, 64670 URT
(64240 Hasparren) (France), 59296555.

7. Eusebio Erkiaga, Rodriguez Arias, 31-4 ezk., 48011 BILBO, 94-4442233.

8. Jean Haritschelhar, "Elorrieta", 24 route de Lamigotte, 64600 ANGLET
(France), 59590898 (Erakustokia); 59038506 (Etxea).

9. Jean Hiriart-Urruty, Vicaire General, Eveche, 16 rue des Gouvemeurs,
64100 BAYONNE (France), 59591688.

10. Alfonso Irigoyen, Trenbideko Etorbidea, 2-5 B, 48013 BILBAO, 94-4422770.

11. Endrike Knorr, Mateo Mugica, 8-2 C, 01009 VITORIAIGASTEIZ, 945-223803
(Etxea); 233648 (Ordezkaritza).

12. Federico Krutwig, Berastegi, 1-2.° izda, 48002 BILBO, 94-4237887.

13. Antonio M.a Labayen, San Francisco, 35-praI., 20400 TOLOSA (Guipuzcoa),
943-65 10 82.

14. Emile LaITe, Cure, Irissarry, 64780 OSSES (France), 59376067.

15. Juan Mari Lekuona, Seminario Diocesano, Paseo Heriz, 82, 20008 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN, 943-21 39 11; 943-428050 (Ordezkaritza).



748 EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

16. Francisco Ondarra, Colegio de P.P. Capuchinos, 31795 LEKAROZ (Baztan)
(Nafarroa), 948-580000.

17. Txomin Peillen, Ibarburu, Sainte Engrace, 64560 Licq-Atherey (France),
59286244; Faculte des Lettres de Pau, Avenue Poplawski, 64000 PAU
(France), 599232·41

18. Pello Salaburu, Sarriena, 153, 48940 LEIOA (Bizkaia), 94-4642124.

19. Juan San Martin, Bidasoa Ibiltokia, 4, 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa),
943-641435.

20. Ibon Sarasola, Paseo Duque de Mandas, 37-1, 20012 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943-283340.

21. Jose M. Satrustegi, 31810 URDIAIN (Nafarroa), 948-562906 (Etxea);
948-223471 (Ordezkaritza).

22. Luis Villasante, Arantzazuko Santutegia, 20560 ONATI (Gipuzkoa), 943-780951.

23. Patxi Zabaleta, Amaia, 2-C-l, 31002 IRUNEA/PAMPLONA, 948-267139;
948-228471 (bulegoa).

24. Antonio Zavala, P.P. Jesuitas, 31411 XABIER (Nafarroa), 948-884000.

Oharra: - Frantziara deitzeko: 0733 eta gero zortzi zenbakiak.
- Frantziatik deitzeko: 1934 eta gero beste zenbakiak.



EUSKALTZAIN OHOREZKOAK I ACADEMICOS DE HONOR

1. Jacques Allieres, 25 route d'Espagne, "L'Orangerie", 31300 TOULOUSE
(France), 61401510.

2. Julio Caro Baroja, "ltzea", B.° Alzate, 31780 BERA (Nafarroa), 948-630020;
Alfonso XII, 50-7, 28014 MADRID, 91-2306851.

3. Jon Bilbao, "Osabene" Torrebarria, 5, 48990 GETXO (Bizkaia), 94-4604283.

4. lfiaki Eizmendi, "Basarri", Ntra. Sra. del Pilar, 10, 20800 ZARAUTZ (Gipuz
. koa), 943-841537.

5. Justo Garate, Mitre, 574-4.° A. Dpto. 1, 5500 MENDOZA (Argentina),
293672.

6. Nils M. Holmer, Freninge 22:22, S-270 33 VOLLSJo, SUEDIA.

7. Jean Pierre Iratchet, Notre Dame de Buglose par DAX, 40 (France).

8. Bedita Larrakoetxea, Can6nigos Regulares, Pio Mortara, 1, 20560 ONATI
(Gipuzkoa), 943-780311.

9. Gerardo LOpez de Gerefiu, San Vicente de Paul, 8, 01001 VITORIA/GAS
TEIZ, 945-254614.

10. Andre Martinet, 16 rue Pierre-Bonnard, 92260 Fontenay-auxRoses (France).

11. Santiago Onaindia, PP. Carmelitas, Larrea, 48340 ZORNOTZA (Bizkaia),
94-673 00 88.

12. Jorge de Riezu, 31795 LEKAROZ (Baztan) (Nafarroa), 948-580000.

13. Terence Harrison Wilbur, Departament of Germanic Languages, University
of California, 90024 LOS ANGELES (USA).

14. Pedro de Yrizar, Lagasca, 54, 28001 MADRID, 91-2766393.





EUSKALTZAIN URGAZLEAK
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES

Jesus Acha, Avda. Sancho el Fuerte, 96, "Irrintzi", 31001 IRUNEA/PAMPLO
NA, 948-257021.

M.a Dolores Agirre, Urbieta, 5-2, 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-424303.

Eugenio Agirretxe, B.O Zamalbide, Eliza, 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa),
943-510442.

Lino Akesolo, PP. Carmelitas, Carme10, 10, 48004 BEGONA-BILBAO, 94-4124343.
Gexan Alfaro, Librairie Zabal, 52 rue Panecau, 64100 BAYONNE (France),

59594390.
Jose Luis Alvarez Enparanza "Txillardegi", Apdo. 125 Postakutxa, 20150 BILLA

BONA (Gipuzkoa), 943-692187.
Xabier Amuriza, Legarreibi, 1-2.° dcha., 48340 ZORNOTZA (Bizkaia), 94-6732142.
Pierre Andiazabal, Grand Seminaire, Avenue Darrigrand, 64100 BAYONNE (Fran

ce), 59633340.
Marcelino Andrinua, Abadetxea, 48212 MANARIA (Bizkaia), 94-6824004.
Juan Apezetxea, Avda. de Guipuzcoa, 5, "Villa Antonia", 31012 IRUNEA/PAM

PLONA, 948-112131.
Jose M. Aranalde, San Inazio Auzunea, 9-1. D. 20400 IBARRA (Gipuzkoa),

943-216044.
Xabier Aranburu, Miracruz, 28-A-4.0 dcha., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS-

TIAN, 943/279704.
Xipri Arbelbide, 14 rue Salie, 64100 BAYONNE (France), 59593114.
Adolfo Arejita, Labairu, 28 pral. ezk., 48010 BILBO, 94-4327251.
Josu Arenaza Gran Via, 82-2.° izqda., 48011 BILBO, 94-4414181.
Jose Antonio Arkotxa, Sorgintxulo, 2-12 C, 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa),

943-216044.
Begona Arregi, Pio Baroja, 8-4 C, 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,

943-216206.
Pakita Arregi, Matia. 58-3, 20008 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-212532.
Mikel Atxaga, DEIA, Carlos I, 3-bajo, 20001 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,

943-4624 88.
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Miren Azkarate, Sancho el Sabio, 26-6 D, 20010 DONOSTIAlSAN SEBASTIAN
943-467585.

Jose M. Azpiroz, Dermitaleria, 3-1.0 dcha., 31011 IRUNEA/PAMPLONA.
Jose Azurmendi, Ategorrieta Hiribidea, 23-2, 20013 DONOSTIA/SAN SEBAS

TIAN, 943-277346.

* * *
Ricardo Badiola Uriarte, Errotalde 17 J, 48990 Getxo (Bizkaia), 94-4600511

(Etxea); 94-4158155 (Bulegoa).
Gaizka Barandiaran, Col. San Ignacio, Apdo. 3059 Postakutxa, 20080 DONOSTIA

SAN SEBASTIAN, 943-2895 00.
Federico de Barrenengoa, Plaza Pllicido Careaga, 12-5 izqda., 48014 BILBO,

94-43538 19.
lfiaki Barriola, "lsturin", Paseo Ayete, 20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,

943-211673.
Serafin Basauri, Txirio kale, 1-3, 20600 ElBAR (Gipuzkoa), 943-713590.
Jose Basterretxea, Sangiiesa, 13-1.0 izqda., 31003 lRUNEA/PAMPLONA, 948

236696.
Alessandro Baussani, Facolte di Lettere e Filosofia, Universiti degli Studi di

Roma, 000100 ROMA.
Isidro Baztarrika, PP., Benedictinos (Santuario), 01193 ESTIBALIZ (Araba),

945-21 11 49.
lfiaki Beobide, Narrica, 31-3, 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-420982.
Julene Berrojalbiz, Rodriguez Arias, 29-3. ezk. 48011 BILBO, 94-443 7943.
Pedro Berrondo, Gral. Lersundi, 6 ent. izqda., 20007 DONOSTIA/SAN SEBAS-

TIAN, 943-46 1857.
Antonio Berrueta, Pio Xli, 16-6 B, 01004 VlTORIA1GASTEIZ, 945-25 1284.
Milagros Bidegain, Sancho-enea, 9, 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa).
Antonio Bilbao, Apdo. 28 Postakutxa, 48980 SANTURTZI (Bizkaia).
Felix Bilbao, PP. Franciscanos, 48393 FORUA (Bizkaia), 94-6852001.

* * *
Joseph Camino, Gran Seminaire, Avenue Darrigrand, 64100 BAYONNE (Fran

ce), 59633340.
Junes Casenave-Harigile, Apez etxia, Presbytere, ALCAY, 64470 TARDETS

SORHOLUS (France), 59285466.
Jorge Cortes Izal, Monasterio Velate, 5-7, 310111RuNEAlPAMPLONA, 948-255759.
Jean Pierre Curutchet, 64780 HELETTE (France), 593761 04.

* * *
Pedro Diez de Ulzurrun, San Anton, 43, 31001 IRuNEAlPAMPLONA, 948-222122.
Jean Baptiste Dirassar, Lotissement Arrantzaleak, ClBOURE, 64500 SAINT

JEAN-DE-LUZ (France), 59260595.
Pierre Duny Petre, Maison Heguitoa, 4 Chemin d'Olhonce, 64220 SAINT-JEAN

PIED-DE-PORT (France), 59370491.

* * *
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Kepa Enbeita, Auzo-lana, S. A., 01449 ABORNICANO (Urkabustaiz) (Araba),
945-430032.

Karmele Esnal, Zabaleta, 50-7 D, 20002 DONOSTIAN/SAN SEBASTIAN,
943-2809 15.

Bernardo Estornes, Secundino Esnaola, 13-3.° izqda., 20001 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN.

Enaut Etchamendy, Professeur Agronome, Saint-Palais, 64120 BEYRIE-SUR
JOYEUSE (France), 59658095.

Jean Baptiste Etcharren, Chemin Kurutxamendi, 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE
PORT (France), 59373199.

P. Etchehandi, Abbaye Notre Dame de Belloc, 64670 URT (64240 Hasparren)
(France), 59296555.

Jacques Etcheverry, 2 Allees Bouflers, 64100 BAYONNE (France).
Jean Baptiste Etcheverry, Aumonier, 64100 BAYONNE (France).
Jose M. Etxaburu, Villa Ongi-Etorri, B.O Amute, 20280 HONDARRIBIA (Gipuz

koa), 943-64 30 02.
Yon Etxaide, Paseo de Colon, 33-4.° izqda., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS

TIAN, 943-2778 18.
Ana M.a Etxaide, Trav. Bayon, 1-2 G, 31011 IRUNEAlPAMPLONA, 948-260880.
Juan Angel Etxebarria, Carlos Gangoiti, 5-1.° izqda., 48300 GERNIKA (Bizkaia),

94-6854952; 94-6850589 (eskola).
Jose M. Etxebarria, E.U.T.G., Mundaiz, Postakutxa 1359, 20080 DONOSTIA

ISAN SEBASTIAN, 943-273100; 943-653009 (komentua).
Peter Etxeberria, 491, Court 89501 Reno, Nevada (USA).
Carmelo Etxenagusia, Monasterio del Refugio, Zabalbide, 104, 48006 BILBO,

94-411 99 99 (Apezpikutegia).
Eustasio Etxezarreta, Urdaneta, 10, Apdo. 579 Postakutxa, 20006 DONOSTIAl

SAN SEBASTIAN, 943-465326.

* * *

Patrik Farell (Darragh), 41 Nutley Lane, DUBLIN (lrlanda), 692641.
Jaxinto Fernandez Setien, Orkolaga, 12-3, 20120 HERNANI (Gipuzkoa).

* * *

Bitoriano Gandiaga, PP. Franciscanos, Arantzazuko Santutegia, 20560 ONATI
(Gipuzkoa), 943-78 13 02.

Marcelino Garde, Presbitero, 31448 RIPODAS (Nafarroa).
Jose Garmendia, San Telmo, Apartado 84, 41080 SEVILLA.
Juan Garmendia Larranaga, Mayor, 1, 20400 TOLOSA (Gipuzkoa), 943-670919.
Salvador Garmendia, Mugika-enea, 20270 ANOETA (Gipuzkoa), 943-662539.
Xabier Gereno, Avda. del Ejercito, 18-3.° dcha., 48014 BILBO, 94-4355263.
Paul Gilsou, Abbe, Paroisse du Gros-Caillou, PARIS-7.
Patxi Goenaga, Abendano, 21-4 C, 01008 VITORIAIGASTEIZ, 945-246771.
Manex Goienetxe, Chikitoys, Route d'Aritzague, 64600 ANGLET (France),

59423933.
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Juan Luis Goikoetxea Medico Municipal Pedro Cortes, 3-9 a, 48006 BILBO,
94-4247009 (Bilbo); 94-4533642 (Derio).

Bernard Goity, Evikhe, rue des Gouverneurs, 64100 BAYONNE (France).

* * *
Marcelin Hegiaphal, Pastoralier Cheraute par, 64130 MAULEON (France),

59281786.

* * *
Mariano Iceta, 31700 ELIZONDO (Baztan) (Nafarroa), 948-580755.
Roger Idiart, Cure de Sauguis-Saint Etienne, 64470 TARDETS-SORHOLUS

(France), 592851 65.
Arantza Idiazabal, Tolarieta, 6-1 esk., 20180 OIAlnzUN (Gipuzkoa).
Joseba Intxausti, Avda. Ategorrieta, 23-2, 20013 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,

943-271713.
Andres lfiigo, Sangiiesa, 1-3.0

, 31003 IRUNEAlPAMPLONA, 948-247474.
Jose Angeilrigaray, Aldamar, 9-1 dcha., 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,

943-426489.
Jose Mari Iriondo, Nafarroa, 11, Eguzki-lore, 2-3 B, 20800 ZARAUTZ (Gipuz

koa), 943-83 43 51.
Michel It<;aina, Secretaire de Mairie, 64250 CAMBO (France), 592972 55.
Fermin Ixurko, 31878 ALDAZ (Nafarroa), 948-504282.

* * *
Jose M. Jimeno Jurio, Monasterio Usun, 4-2. 0 C, esk., 31011 IRUNEA/PAM

PLONA, 948-260572.

* * *
Ramuntxo Kanblong, Route des Pins, 64600 ANGLET (France), 59038369.
Jaime Kerexeta, Presbitero, San Roque, 24, 48230 ELORRIO (Bizkaia), 94-68200 12.
Xabier Kintana, Euskal Herriko Unibertsitatea/U.P.Y., Euskararako Gabinete Tek-

nikoa, Apdo. 1397 Postakutxa, 48940 LEIOA (Bizkaia), 94-4648800-2080
Luzapena.

Jon Kortazar, Elorriaga, 8-3.0
, 48100 MUNGIA (Bizkaia), 94-6742902.

* * *
Daniel Landart, Villa "Heleta", 64100 MOUGUERRE (France), 59315457.
Jose Mari Larrarte, Nieves Cano, 55, 01006 VITORIAIGASTEIZ, 945-232470.
Mikel Lasa, San Vicente, 5-4. 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, 943-425448.
Jose Manuel Lasarte, Presbitero, 31840 UHARTE-ARAKIL (Nafarroa), 948-474008.
M.a Pilar Lasarte, Portuene, 10-3 izqda., 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,

943-21 50 15.
Imanol Laspiur, Aldatze, 3-2 izqda., 20600 EIBAR (Gipuzkoa), 943-71 3288.
Gabriel Lertxundi, Abbaye Notre Dame de Belloc, 64670 URT (64240 Hasparren)

(France), 59296555.
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Anjel Lertxundi, Villa Teresita, sin., 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa), 943-830591.
Juan Antonio Letamendia, Gabriel Aresti torrea, 3, 20280 HONDARRIBIA (Gipuz

koa), 943-643514.
Xabier Lete, Plaza San Juan, 20, 20130 URNIETA (Guipuzkoa), 943-551849.
Jose Luis Lizundia, Bruno Mauricio Zabala, 22-2 F, 48200 DURANGO (Bizkaia),

94-6814109/(Etxea); 94-4158155 (Bulegoa).
Jose Antonio Loidi, Farmacia, Paseo de Colon, 93, 20300 IRUN (Gipuzkoa),

943-612678.

* * *
Peli Martin Latorre, M. Iradier, 9-4 izqda., 01006 VITORIA/GASTEIZ, 945-232959.
Xabier Mendiguren, Doctor Delgado, 8-4 C, 20001 DONOSTIA/SAN SEBAS

TIAN, 943-272951.
Fernando Mendizabal, Camino Zarategi, 18-2 B, Intxaurrondo, 20015 DONOS-

TIA/SAN SEBASTIAN.
Marie Jeanne Minaberry, Journaliste, 64480 USTARlTZ (France).
Justo Mocoroa, PP. Escolapios, Aida. Recalde, 19, 48009 BILBO, 94-4241403.
Luis M. Mujika, Zabaleta, 49--4 dcha., 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,

943-283637.
Jose Antonio Mujika, Plaza del Cedro, 3-9 dcha., Bidebieta, 1, 20016 DONOS

TIA/SAN SEBASTIAN, 943-392528.
Abel Muniategi, Bizkaiburu, 17-6 A, 48370BERMEO, 94-4164022.

* * *
Jesus Oleaga, Elcano, 18, ent. dcha., 48008 BILBO, 94-4436957.
IgnacioOmaechevarria, Franciscanos, Paseo Zorrilla, 27, 47007 VALLADOLlD,

983-23 3026.
Josu Oregi, Paseo Urdangarin, 20570 BERGARA (Gipuzkoa), 943-761561.
Karlos Otegi, Aresti, 3-2 D, 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa), 943-83 4692.
Befiat Oyhartzabal, Bordaberria, 1 rue de Hondritz de Haut, 64600 ANGLET

(France), 5952 10 47.

* * *
Pedro Pujana, Virgen de Begofia, 41, 48006 BILBO, 94-4126927.

* * *
Jose Antonio Retolaza, Orueta, 1-3, 48009 BILBO, 94-4234573.
Rudolf de Rijk, Newtonstraat, 69, II, 1098 HA, AMSTERDAM (Holanda),

20-935650.
Kartnele Rotaetxe, Plaza Bombero Echaniz, 4-6 izqda., 48010 BILBO, 94-431 4033.
Manuel M.a Ruiz Urrestarazu, Adriano VI, 22-7 izqda. 01008 VITORIA/GASTEIZ.

* * *
Andoni Sagarna, Eguzki-etxea, Kale Zahar auzunea, 20170 USURBIL (Gipuz

koa), 943-3653 73.
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Ramon Saizarbitoria, Pena y Goni, 1-6 dcha., 20002 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-287990.

Pedro San Cristobal, Diputacion General de Aragon. Direccion General de
Accion Cultural, edt: picneatelli. P.o M. Agustin, sin. 50004 ZARAGOZA,
976-439500. Dip. ext. 2210.

Jose M. Sanchez Carrion, Udaletxeko plaza, 1-6, 31001 IRUNEAlPAMPLONA.
Palma).

Carlos Santamaria, Buen Pastor, 13, 20005 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-415297.

* * *

Jose Ignacio Tellechea, Usandizaga, 27-5 izqda., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-280062.

Francisco Tirapu, Plaza San Jose, 4, 31001 IRUNEAlPAMPLONA, 948-22 7919.
Juan M. Torrealdai, Ategorrieta, 23-2, 20013 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,

943-27 17 13.

* * *

Martin Ugalde, Almirante Juan Allondo, Villa Carolina, A-4 dcha., 20280 HON-
DARRIBIA (Gipuzkoa), 943-64 1505.

Patxi Uribarren, Carmelo de Begona, 10, 48004 BILBO, 94-4124343.
Ignacio Urquijo, Munibe, 48270 MARKINA (Bizkaia), 94-6866031.
Arantza Urretavizcaya, Avda. Madrid, 8-9, A, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
Tomas Uthurry, Professeur, Grand Seminaire, Avenue Jean Darrigrand, 64100

BAYONNE (France), 59633340.

* * *

Jose Mari Velez de Mendizabal, Naparroa Etorbidea, 9-3, 20500 ARRASATE
(Gipuzkoa).

Charles Videgain, Solakia, 7, Avenue de Pres, 64100 BAYONNE (France).
59551446.

* * *

Mikel Zalbide, Carlos I, 13-9 C, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-465462
Gabriel Zapiain, Padre Larroca, 7, 20001 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
Anbrosi Zatarain, Zubieta, 40-2, 20007 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-42 1236
Juan Jose Zearreta, Andrandi auzunea, 7-3, 48340 ZORNOTZA (Bizkaia)

94-673 1520 (Etxea); 94-4158155 (Bulegoa).
Agustin Zubikarai, Sabin Arana, 4-4, 48700 ONDARROA (Bizkaia), 94-683 02 87
Jose Migel Zumalabe, Urbieta, 56-I, 20006 DONOSTIAISAN SEBASTIAN

943-459597.
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AURKIBIDEA 1989

ALBERDI, Mirari: Latsibi elaberriaren aurkezpena .

ALBISTUR MARIN, Xabier: Ibon Sarasola euskaltzain berriari bere
omenaldian .

ALTUNA, Patxi:
- Orixek Jesusen Lagundian emandako urteak (1907-1923) .
- Euskal filologiazkoak, nahas mahas . .
- Zergatik edizio kritikoa .

AMEZAGA, Arantzazu: Resefia para un acto .

AMEZAGA, Clark: Homenaje a mi padre Vicente Amezaga Aresti .

ARANA MARTHA, Jose Antonio:
- Wentworth Webster-en 'Basque Legend's .
- Latsibi elaberriaren aurkezpena .

ARANALDE,1. M.: Euskaldunak: Orixe bere berri ematen, edo egi
lea protagonista .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

701-702

401-402

71-122
165-184
533-538

287-290

285-286

541-548
699-700

123-130

ARDANZA, Jose Antonio, Euskal Komunitate Autonomoko Lehen-
dakaria: Euskaltzaindiko Zuzendaritzaren karguen aldaketa .... " 689-690

BADIOLA URIARTE, Ricardo: Vicente Amezaga Arestiren omenez. 277-284

BARANDIARAN, Joxe Migel: Jose Migel Barandiaran jaunari Eus-
kaltzaindiak omenaldia 695-696

EGIGUREN, Jesus: euskaltzain jaunok . . . . . . . . . . . . . . . .. 379-382

ENSUNZA, Martxel: Erdal adjetibo erreferentzialetarako euskal ordai-
nak 577-596

Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca:
- Marrazki landuen izenak 661-672
- Protokol0 eta antzeko arazoak arautzeaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 673-674
- Elduain " 325-326
- Oiartzun 327-328
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Euskaltzaindiaren Batzar - Agiriak:
- 1988-VII, IX, X, XI eta XII
- 1989-1, II, III, IV, Veta VI

EUSKERA - XXXIV (2.aldia)

329-352
631-660

Euskaltzaindiaren aurkitegia:
Egoitza/Sede ..
"Azkue Biblioteka" .
GordailualAlmacen .
Ordezkaritzak/Delegaciones .
EuskaltzainburugoalCargos Academicos y ejecutivos .
Batzorde guztien organigramalOrganigrama de las Comisiones .
Euskaltzain osoaklAcademicos de numero .
Euskaltzain ohorezkoaklAcademicos de honor .
Euskaltzain urgazleaklAcademicos correspondientes .

GARMENDIA LARRANAGA, Juan: Euskal Lexiko Etnografikoa-ren
ikuspegi txiki-Iabur bat , .

GRENET, Henri: Txomin Peillen euskaltzain berria .

HARITSCHELHAR, Jean:
- Jean Haritschelhar-en harrerako erantzuna .
- L. Dassance euskaltzain zenaren oroitzapenetan .
- Ibon Sarasola Euskaltzaindian sartzea .
- Jean Harits-chelhar Euskaltzainburuaren ihardespena .
- Euskaltzaindiko kargu-aldatzeak .
- Joxe Migel Barandiaran jaunari Euskaltzaindiak omenaldia .
- E. Goyheneche .

IDIRIN, Maite: Txomin Peillenen sarrera egunean kantaldia .

n\lARRA, Jon: Juan Mari Lekuona Euskaltzaindian sartzea .

IRIGOIEN, Alfonso:
- Ez ukatzailea euskal tradizioaren bidetik noiz ta nola .
- Vase. doiiu, "aire, melodia", y el rumano ciril6grafo .
- II encuentro de los tres "Durangos" y otros hom6nimos en la

toponimia .
- Eusebio Erkiaga Lekeitioko seme ospetsu .
- F. Krutwig Athenetan elkarte bateko kide osoa/F. Krutwig miem-

bro titular en Atenas .
- Txomin Peillen euskaltzain berriaren hitzaldiari .
- Oihenart-en atsotitz eta errefrauez nota tipia .
- Los Arcos Nafarroako hiriarenizena euskaraz urantzia? .

ITURRIA, Karmelo: Juan A. Ubillosen II. mendeurrena .

lXURKO, Fermin: Orixeren mendeurreneko predikua .

KNORR, Endrike:
- Jean Haritschelhar "Doctor honoris causa" .
- E. Knorren harrerako erantzuna .
- En la Presentaci6n de toponimia alavesa, seguido de mortuorios 0

despoblados y pueblos alaveses .

737
737
737
739
741
746
747
749
751

157-162

429-431

53-58
361-364
403-404

433
683-688
693-694
731-734

481-482

9-10

241-246
253-256

305-308
355-356

357-360
467-480
563-566
713-722

499-516

151-153

383-384
421-426

7JJ-712



LABORDE, Eduardo: Juan A. Ubillosen II. mendeurrena .

LEKUONA, Juan Mari:
- Erdi-ahozkotasunaren literatur estiloaz .
- Manuel Lekuona, kurturlari euskalduna .
- Izaera eta ofizio bereziko pertsonaien erretaula euskaldunak

poeman .

LEKUONA, Andoni: Anaiari bertsoak .

LIZUNDlA, Jose Luis:
- Elduain herri-izenari buruzko adierazpena .
- Oiartzun herri-izenari buruzko adierazpena .
- Protokolo eta antzeko arazoak arautzeaz .

MALLEA, A.: Zumarraga Mexicoko Apezpikuaren gutuna Urti Aben-
daiilori 1547n idatzia .

MARTIRENA, Juan Cruz: Euskaltzainburu eta Euskaltzaindiko bazki-
de agurgarriok .

MENABDE, Ts. G.: Sobre el rema del vasco .

MORVAN, Michel:
- Basque on et latin bonum .
- Note a propos de quelques points de typologie des liquides et

vibrantes en Altaique .

MUJIKA, Luis M.a: Orixe oroituz .

MUNIATEGI, Abel: euskara Konstituziotik .

ODRIOZOLA, Juan Carlos:
- Gazteleraren como juntagailu polisemikoak euskararen baitan izan

ditzakeen ordezkoen problematika:
1. Subordinazioaren esparrua .
2. Atribuzioaren esparrua .

ONDARRA, Frantzisko: Los Arcos-en euskal izena Urantzia ote? ..

PEILLEN, Txomin: Tx. Euskaldun maiteok, agur! .

Real Academia de la Lengua Vasca (ikus Euskaltzaindia)

SAN MARTIN, Juan:
- Francisco de Ibarra, conquistador de Nueva Vizcaya y fundador

de la ciudad de Durango, en Mexico .
- Jacinto Carrasquedo Olarra .
- Jesus M." Leizaola Sanchez .

SARASOLA, Ibon: Euskal hitzez .

SARRIA, Javier de: Vicente Amezaga Arestiri omenaldia

VILLASANTE, Luis:
- Joan Mari Lekuonaren Euskaltzaindian sartzea .
- "Orixe"-ren iaiotzako mendeurrenean .
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489-490

17-44
45-52

131-150

59-62

325-326
327-328
673-674

311-320

65-66

621-628

247-252

569-572

153-154

573-576

187-240
597-620

723-724

435-466

299-304
387-388
727-730

405-420

275-276

11-16
67-70
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- Altunaren txostenari sarrera .
- Encuentro de los tres Durangos con la Real Academia de la

Lengua Vasca/Euskaltzaindia .
- Antonio Mallearen artikuluaz .
- Guero-ren faksimilezko edizioa aurkeztean .
- Eusko Legebiltzarrean .
- Aita Ubillosen "christau doctrifi berri-ecarlea". Liburu honen

berezitasun batzuez oharrak .
- Bilbon, Kargu-aldatzeak zirela eta, esandako hitzak .

ZABALA, Igone: Gazteleraren Como juntagailu polisemikoak euskara
ren baitan izan ditzakeen ordezkoen problematika:

1. Subordinazioaren esparrua .
2. Atribuzioaren esparrua .

ZYTSAR' Yy. VL.:
- Quelques comparaisons Kharthvelo-basques du domaine du lexi-

que de l'elevage .
- Sobre el rema del vasco .

ZUAZO, Koldo: Euskara batua, aintzindariak eta beste .

163-164

293-298
309-310
365-374
375-378

511-532
681-682

187-240
597-620

257-264
621-628

265-272
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