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JOSE MARIA AGIRRE,
'XABIER LIZARDI'-REN MENDEURRENA
(1896-1996)

XABIER AGIRRE LIZARDlREN MENDEURRENA
Zarautz, 1996-IV-26
Imanol Murua, herriko alkatea
Jaun-andereok, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi.
Aurreko astean neuk izan zuen ohorea ekitaldi hauei hasiera emateko, Xabier Lizardiren jaiotzaren mendeurrenaren ospakizunei, hain zuzen ere. Benetan pozgarria izan zen une hura, baina azken ekitaldi akademikoa egitera goazen momentu hau are pozgarriagoa dela esango nuke, bai niretzat, bai parte
hartu dugun guztiontzat. Mendeurren honetan jarri genituen helburuak bete direla esango nuke. Oso ekitaldi gozoak izan dira, jendeak erantzun du, eta -guk
nahi genuen bezala- batez ere gazteek. Mendeurreneko ekitaldi hauek antolatzeko elkartu ginenean, zenbait zalantza sortu zitzaikigun: ze giro eman, gauza handiki bat egin, edo zerbait praktikoagoa egingo ote genuen? Horretaz eztabaidatu genuen, eta gauza hauetan ni baino jakintsuago direnei entzun
ondoren, noski, handitasunari baino beste zerbaiti gehiago begiratu behar zitzaiola erabaki genuen. Alegia, Lizardiren mendeurrena zenez, berari omen egitearekin batera, bere pentsakera, lana eta olerkiak herriari, eta batez ere gazteei
zabaltzeari. Uste dut gure nahia lortu dugula, ekitaldi guztietan ikusi da erantzuna: gazteentzako hitzaldietan, erakusketetan, errezitaletan, antzezpenetan,
etab., eta hori benetan pozgarria da.
Mendeurrenari hasiera eman genionean esan nuen saiatuko ginela, gure
maila apalean, bultzadatxo bat ematen Lizardik hain itxaropentsu ikusten zuen
asaba zaharren baratzaren etorkizuna egia mami bihur dadin. Lehenaren muina
baratz berrian aldatu, eta gure gazteei begira bereziki, Lizardik amesten zuen
etorkizun hura irits dadin, Lizardik maitatzen zuena maitatuz hau da, Euskal
Herria, euskara, izadia...
Ezin esango dut hori lortu dugunik, baina gure ahalegin apalak oso erantzun ona izan duela esan dezaket, eta horrexegatik itxaropentsu gaudela.
Lizardik gaurkotasunik ez duela galdu, eta ez duela galduko ere esan nuen,
eta hori garbi kusi ahal izan dugu Donostia, Tolosa eta Zarautzen egin diren
ekitaldi eta ospakizun hauetan. Erantzuna, partaidetza oso ona izan da, eta horregatik parte hartu duten guztiei eskerrak eman beharrean nago.
Gaurko ekitaldi honekin iharduera akademikoei bukaera ematera goaz.
Bai Tolosan, eta bai Zarautzen badira beste ekitaldi batzuk, baina akademikoak
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gaur bukatzen dira. Zarautzen, gaur gaueko hamarretan, Parrokian, Zarauzko
Abesbatzaren kontzertua izango da; bihar Xabier Lete, Imanol, Artze eta Antton Valverderen kantaldia, joan den larunbatean Victoria Eugenia antzokian
eman zutenaren errepikapena. Aurrerago, uztailean, bi urtetik behin antolatzen
den nazioarteko zeramika lehiaketa aurten Lizardiren omenez egingo da, eta
azaroan, Eskudero maisuaren "Uleta".
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Mendeurren hau antolatzen lagundu diguten guztiei, eta batez ere, funtzionarioen artean Maite Etxanizi, inor
gehiegi konturatu gabe egin duen Ian guztiagatik, eta baita jardunaldi hauetan
parte hartu duten guztiei ere. Eta gaur, bereziki, Euskaltzaindiari, bere hileroko
batzarra gaurko egunez hemen egin duelako, Lizardiri buruz. Eta besterik gabe,
Haritschelhar jaunari emango diot hitza.

LIZARDIREN MENDEURRENA
Zarautz, 1996-IV-26
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

-

Imanol Murua Zarauzko alkate Jauna,
Agintari Jaun-Andereak,
Euskaltzainkideak,
Jaun-Andereak, alTatsalde on!

Egun bildua da Euskaltzaindia Zarautzen. Goiz honetan, Udaletxeko areto
nagusi honetan, ukan dugu hilabeteroko bilkura. AlTatsaldeko ekitaldi hau hasi
baino lehen eskertu nahi zaitut alkate jauna, Zarautz hiriaren izenean egin diguzun ongi etolTi bero eta anaikolTenarengatik. Ez da lehen aldia biltzen dela
Euskaltzaindia Zarautzen; beti ukan du hemengo agintarien aldetik halTera on
eta amultsua.
Aurten Euskaltzaindiak ohoratu nahi ditu bi idazle ospetsu, bat zarauztalTa
Lizardi, bertzea tolosalTa Aitzol, biak duela ehun urte sortuak, lehena olerkari
bikaina, bigalTena eragin haundia ukan duena gerla aitzineko euskalliteraturan,
biak abertzaleak, abelTiaren zerbitzari leialak. Holako ospakizunak antolatzen
ditu Euskaltzaindiak bere Literatura batzordearen bitartez, oroitaraziz euskaldunei badutela literatura bat bai ahozkoa eta bai idatzitakoa. MendeulTenak baliatzen ditu jardunaldi edo biltzalTetan gure idazle zahalTen idazkien aztertzeko,
hobeki ezagutuak izan diten.
Adibidez, duela bortz urte, 1991 omenaldi bat eskaini zitzaion Jean-Baptiste Elizanburu saratar olerkariari, irakurtu ziren txostenak Euskera aldizkarian
argitaratuak izan zirelarik. Oihenarteren sortzearen laugalTen mendea ospatu
genuen Maulen eta Donapaleun biltzar nagusi batean, aztertuz gizon hartan,
legelaria, historigilea, olerkaria, atsotitz biltzalea. Mintzaldi eta txostenek bildurik Iker sOftako liburuak 700 olTialdeko azterlan berezia da, sekulan hOlTelakorik ez baita egin Euskal HelTian.
Orain Euskaltzaindiko Literatura batzordeak eskainiko digu Lizardiri buruz preparatu duen omenaldia. Sei mintzalari dira, denak erakasleak, denak
doktoreak. Bakoitzak emanen digu egin dituen ikerketen fruituak, denak kalitate handikoak, baitakit zer Ian edelTa aurkeztu duten idatzi duten tesietan. Az-
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pimarratu nahi nuke holako kideak dauzkala Literatura batzordeak, hasiak dituen lanak segitzen dituela aldi bat bilduz hilabetero.
Bukatu baino lehen eta ukan dezazun, alkate jauna, egun honetako oroitzapen bat eskainiko dizkizut bi oparitxo xume. Lehena, duela 22 urte Valverdek Lizardiz agertutako liburua ene hitzaurrearekin, bigarrena iaz publikatu
dudan Ponttokeriak deitzen den liburutxoa. Izan ditela bi liburu horiek ene
anaitasunezko oroitzapena.

LIZARDI: LURRAREN ARNASA
Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an
Juan Kruz 1gerabide Sarasola

Egin dezagun bidaia imajinario bat gure mendietako gailur bateraino, adibidez Uzturreraino, adibidez Ernioraino. Handik, gure begirada konpas handi
baten besoa bezala luzatzen da eta zirkunferentzia batez mugatzen du lurraldea.
Eta giroa garden badago, ortzemuga ere hurbil ikusten dugu, eskura bezala.
Begi-soak mendi gainetik bereganatzen duen lur-irudi hori da Lizardiren
lurraldea: lur horren usaina aditzen du, lur horren koloreak barneratzen ditu,
lur horren lurruna sentitzen du azalean, lur horren taupada entzuten...
Adi jarriz gero, edozein mendizalek soma dezakeen sentsazio horretatik
abiatzen da Lizardiren poetikaren barne-haria, nire ustez. Gainerakoak eder-estalkiak dira: bertso-neurriak, perpausen egiturak, hiztegia, poesia modernistaren moduak eta ideiak... denak eder-estalkiak, baita espazio horren hedapen
imajinarioak ere.
Mendi gailurretik eginiko begiradak lurra bildu egiten du bere ingurura,
besarkatu bezala egiten duo Eta hori da Lizardiren begi poetikoaren perspektiba
nagusia: perspektiba zehatza eta errealista aIde batetik, perspetiba afektiboa
bestetik, espazioaren eta denboraren osotasuna begirada batean bildu nahi balitu bezala:
"Berriro igo nauzu ene mendira,
oroigarri zaarrei maitez begira..."

Gero, noski, perspektiba nagusi horrek fiabardura asko jasoko ditu; batzuetan inpresionismo lausotua erakutsiko digu, nolabait barne-paisaia kanpo
paisaiaren gainean muntatuko balitz bezala, ertzak eta lerroak lausotuz. Beste
batzuetan, enfoke aldaketak egingo dira, gailurretik urrun ikusten zen hura,
hurbil eta eskura jarriz. Enfoke joko horrek zinematografoaren antz handia hartzen du zenbaitetan. Aipagarria da, adibidez, "Bultzi leiotik" poeman, treneko
leihatilatik harturiko perspektiba, poemari berari trenaren erritmoa ematen zaiolarik:
"Oi, lur, oi, lur,
oi, ene lur nerea..."
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Lizardik edergarri modernistez janzten ditu bere poemak, eta poesia modernoaren baliabideekin jolas egiten duo Hala ere, begirada nagusia, gailurretiko begirada beti du agintari, beti du sorburu. Aipaturiko poema horretan bertan, "Bultzi leiotik" izenekoan, nahiz eta perspektiben jolasa erakutsi azalean,
sakonean ordea goitikako perspektiba-nahiak agintzen du:
"Oi, ene lur,
baninduzu zerea,
zu landu, ta zure
sariz asea...
Bafian... ezin;
beeko bear goriak
narama... Agur
sora, sagar, mendiak!"
Lurrak agintzen du Lizardigan. Lurraren halako mistika batek. Ez doa sustrai bila lur-azala harrotzera, lur azpietako haitzuloetan antzinako oihu eta jatorrizko hitzen bila. Ez, galurretiko begirada lantzen du Lizardik, nolabait lurra
eta zerua, gizakia eta Jainkoa bildu nahi balitu bezala, paisaiaren trataera soiletik haruntzago; begiak lurrera begira, beti lurra bere baitan bildu nahian. Hori
da Lizardik lurraren poetika tajutzeko aukeratzen duen era. Lurraren poetikaren
ehuna osatzeko begirada-modu asko daude; Lizardik gailurretiko begirada aukeratu du:
"Maite ditut gailurrak
argiak ez beste...
Ai, egaztia banintz,
gaifiik-gain nenbilke!"
Lurrak agintzen du, beraz, Lizardigan. Gainerako lau elementuetatik tradizionalak lurraren zerbitzuan daude. Lau elementu horietatik zailena aukeratu
zuen Lizardik poesia egiteko. Lurrari atxikiriko poetika erraz emr baitaiteke
jokabide politiko baten mirabe, edo arrunkeria herrikoiaren zerbitzari. Lizardi
ere bi jokabide horien itxituran bizi izan zen bere garaian. Baina, gailurrera
igotzen zen hura; lurrarekiko lotura ia erlijiosoa mantentzen zuen; esan daiteke,
lurrarekiko begirada estu eta ikuspegi laburrekoari mugak zabalarazi nahi izan
zizkiola, bere infinito txikia sortu nahi izan zuela.
Lizardik lurrean dandai jartzen duen ardatz poetiko horri era askotako
gainjantziak ikus diezazkiokegu: tradizioaren aldeko jokaerak eta kanpoaldetik
hartutako eraginak, ikuspegi ideologikoak, jarrera erlijiosoak, errealitatean gertaturiko gertakizunak, asmaturikoak... gainjantzi anitz eta aberatsak. Nik gainjantzi horietatik ezkutukoenari helduko diot, azpiko arropari: ahozko tradizioari, hain zuzen. Erabili al zuen Lizardik ahozko tradizioa? Baldin erabili bazuen,
zenbat eta nola? Zein ikuspegirekin?
Lehenengo galderari baietz erantzungo diot; frogak anitz dira. Lizardik
etengabe erabili zituen ahozko tradizioko materialak, eta ahozko tradizioko
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kantuen lorratzak nonahi aurki ditzakegu: hor daude, adibidez, kopla zaharren
oihartzunak. Lizardik kopla zaharra bere horretan jorratu zuen zenbait alditan;
adibidez, "Etxeko keea" poema koplaz osaturik dagoela esan dezakegu, aIde
batetik koplen neurkera tradizionala eskaintzen duelako, eta bestetik, kopla tradizionalean egin ohi den zatiketa (atari sinbolikoa eta irudi fokala) garbi ageri
delako gehienetan. Ikus dezagun sail horretako adibide bat:
Aidean, eder usoa
mendi-mendian pagoa...
Etxe gaingorriak emana
keea dun ederragoa.
Kopla horretan, aIde batetik "eder-ederrago" hitzaren erabilerak hainbat
eta hainbat kopla zaharren oihartzuna dakarkigu. Beste aIde batetik, esanahigarria da, lehen bi lerroen ondoren puntu suspentsiboak jartzea; bi zertzelada
naturistiko horiek airean utzi nahi balitu bezala. Horrek garbi erakusten du Lizardi ezaguera osoz ari zela kopla zaharrei ahalik eta zuku lirikorik handiena
atera nahian.
Horretaz aparte, kopla tradizionalak duen lehen zati sinboliko horrek aukera handiak eskaintzen ditu zertzelada xumeak eta irudi inpresionistak osatzeko. Lizardiren bertsolerro asko eta asko horien antzekoak dira. Behin baino
gehiagotan aipatu izan da Lizardik inpresionismoaren eragina jasan zuela, eta
aIde horretatik esku-eskura zetozkion kopla zaharretan agertzen ziren irudi liriko horiek.
Maite-kanten arrastoak ere ez dira falta Lizardiren poesian. Maitasunari
dagokionez, Lizardik eduki platoniko garbizale samarrak eskaintzen dizkigu,
kristau kutsu nabariz; hala ere, maite-kantetan agertzen den iruditeria oso ugari
agertzen da Lizardigan, nahiz eta eduki semantikoari gordintasuna kentzen
dion. HOI daude maitea sinbolizatzen duten txoriak edo izarfio urrunak, hOI
daude mertxikak, sagarrondoak, enara-kabiak... , baina Lizardik erotismo kutsua
kentu eta kutsu existentzialista ematen dio iruditeria horri guztiari. Hala ere,
iruditeria tradizional hori ezagutzen duen irakurleari oihartzun berezia sortzen
dio iruditeria horren erabilerak, eduki semantikoak aldaturik egon arren. Lizardiren poesiaren sentsualitatea asko indartzen du jokabide horrek, sentsualitate karga horren faktore nagusietako bat da iruditeria horren erabilera. Sentsualitate hori, hala ere, sublimaturik agertarazten du Lizardik, idealismoz eta
kristau jokabide garbizalez.
Maite-kanten oihartzunik argiena "Aldakeri" poemak eskaintzen digu. Hor
dago kaiolako txoria, maitasunaren kaiolan harrapaturik dagoen amorantearen
sinbolo; hor dago askatasuna edo amodioaren gozamena; hor dago izotza edo
maitasunaren frustrazioa. Iruditeria zaharraren oinarrian Lizardik istorio berri
bat asmatzen du eta kutsu existentzialista ematen dio, azken batean bizitzari
buruzko gogoeta bihurtuz.
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Lizardik iturri asko nahastu zituen bere poesigintzan. Oro har, esan genezake, gerra aurreko garaiko ikertzaileak egiten ari ziren tradizioaren bilketaz
baliatzen dela Lizardi. Tradizioaren bilketa horren beharra eta bere poemetan
erabiltzeko asmoa garbi utzi zuen Lizardik:
"Ipui zaarrak, atozte gogora!
Atozte erregingai begizkoak zora!"
Tradizioa da "asaba zaharren baratza" eta hor bildu nahi du "asaben lorea"
(bere hitzetan esanda). Lore horren usaingozoa bere poesigintza osoan erakutsi
nahiko duo Nolabait, Lizardiren poemetatik tradizioko generoen eta gaien katalogo ttiki bat atera genezake. Orixek Euskaldunak poeman eskaini zigunaren
aldean apala da, noski, baina katalogo horren antolamendua ikusten hasten bagara, antz handia hartuko diegu biei. Material beretsuekin ari dira jokoan. Besteak beste, katalogo horretan present daude (lehenago aipatu ditugun koplez
eta maite-kantez aparte) eresi zaharrak (Lizardik bere semearen heriotzari eta
amonarenari eskainitako poemetan zantzu nabariak ageri dira), haur floklorea
(bere formulismo, sehaska-kanta eta abarrez), paremiologia edo errefrauen arloa ("Zozoak beleari... dakiguna", adibidez), mitologia herrikoia (lamiak, maitagarriak, sorginak), zenbakien balio majiko tradizionala (hirua, zazpia, seriazioak; "bai bainun amona xaar bat, zazpi begiko baratzazai"); hor daude, baita
ere, lirika tradizionalean nagusiak diren baliabide estilistikoak: errepikak, paralelismoak, onomatopeiak, eta abar; eta neurkera aldetik ere, lauko txikiaren
erabilerak, besteak beste, tradizio herrikoiarekin lotura estuak erakusten ditu
(aIde hori, J.M. Lekuonak aztertua du Jakin 29an, 53-870rr.).
Lehenengo galderari erantzunez, ikusi dugu, beraz, erabili zuela Lizardik
tradizio herrikoia, eta ugari gainera. Bigarren galderan zenbat eta nola galdetzen genuen; ikusi dugu, ugari erabili zuela. Nola? Bada, baliabide eta eduki
herrikoi horiek guztiak baliabide modernistekin nahasturik erabili zituen. Azpiko arropaz mintzatu gara; baliabide modernistak gaineko arropak dira, nabarienik ageri direnak. Ordu arteko poesigintzan ez zeukan eredurik gaineko
jantzi hori osatzeko, eta Lizardik asmatu egin zuen bere garaiko kideekin batera; hizkuntza behartu, eta edukia ilundurik gelditu zen. Poesia zaila, abstrakzio handikoa egin zuen.
Hirugarren galderari ere labur erantzungo diogu. Zein ikuspegiz erabili
zuen Lizardik tradizio herrikoia? Ikuspegi idealista batez, erantzungo genuke.
Herri tradizioan bilatu zituen sustraiak, material zaharrak, eta material horiek
goi mailako poesiaren zerbitzuan jarri zituen; konkrezio handiko materialak
izan ohi dira material herrikoiak; bada, Lizardik, abstrakzio handiko poesia egiteko erabili zituen. Materialei, beraz, eraldaketa handia egin zien, idealismoaren eraginpean aritu izan ziren tradizio luze bateko poeta anitzek bezala. Azken
batean, Europan aspaldidanik praktikatzen zen jokabide poetiko oso emankor
bat etxeratzea besterik ez zuen egin Lizardik.

LIZARD!: LURRAREN ARNASA - J. K. Igerabide Sarasola
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Hori guztia, ordea, teknologia Iiterario baten adierazpena besterik ez da.
Baina, Lizardiren poesian teknologia Iiterarioa baino zerbait gehiago aurkitzen
dugu: Iurraren poetikan oinarrituriko poesiaren bibentzia sakona. Jantzi zaharrak eta jantzi modernoak, oso apain jarrita ere ez gintuzkete hunkituko; eta
Lizardik hunkitu egiten gaitu.

LIZARDI ETA PAISAIAREN TRATAERA
Zarautz, 1996-IV-26
Luis Mari Mujika

Lizardi olerkaria aipatzean edozein euskalduni euskal paisajearen ebokazio
joria datorkio. Lizardi, olerkari gaitz eta kontzeptistak, eskaini zigun paisaia
trinkoa eta sugerentea izan zen, margoz betea, estetika etorrerrazak alboratu
zituena.
Lizardiren laburdura-joerek edertasuna -paisaiaren trataeran ere- era
aski hertsiaz ulertzea ekarri zuen. Lizardik ederrera eginiko jauzi kaulitatiboak
zerikusi zuzena zuen paisaiaren begiztapen sakon eta astitsuarekin. Bere paisajismoa inpresionista da, baina ez da osoro nagia edo gelbera. Euskal Herrian
inpresionistek isladatu ziguten paisaia (hala-nola, Regoyosek, Amarikak, besteen artean) askotan lainotsua, eulbera, ez-prezisoa izan zen. Lizardik onduriko
paisaia hurbiletik dohakie, baina ez haiek bezainbat trazo xumez sugerentzia
formaletan galdua. Esanen nuke Regoyosen "Camino de Fuenterrabia" edo eta
Amarikaren "Sauces del Zadorra" koadroek inpresionismoa Lizardik baino informaltasun etereoagoaz ulertu zutela. Hala ere, Lizardiren paisaia ere funtsean
olde inpresionistetan sartzen dela uste dugu, nahiz eta bere estetika modernismoak Espainiara ekarririko iruditeria klasizistaz ere baliatu, eta aIde horretatik
bere ederdura paisajistikoak puntu klasizistanabarragoak ditu, batez ere, Urtegiroak ene begietan poemako Baso Itzal atalean. Lizardi poeta modernoa dugu,
baina modernotasun orekatukoa oraindik, bere iruditeria ez bide baitu ukitu,
adibidez, garaiko 27 belaunaldiko poeten surrealismoak eta irrazionalismo metaforiko guztizkoak. Lizardirengan oraindik -paisaia deskribatzean- nahiko
berme objetuaren aztarrenak, nahiz intimismo ongi landu edo disziplinatu baten
barnean.
Ez da hemen gure asmoa bere kanpo-eraginez ihardutea. Hala ere, ondo
legoke ildo posible batzuk gogoratzea Lizardiren iruditeria nabar eta klasizisantea hobeto kokatzeko. Autore askoek aipatu dute frantziar sinbolisten eragina berarengan, bereziki, Rimbaud eta Verlaine batena. Ezin da ahantzi frantziar sinbolismoaren jarraipen eta adierazpen izan zela Espainian modernismoa,
eta Lizardiren iruditeria hurbilagotik ikusita, motibo mitologikoak, irudi ninfatikoak, amodioaren aipu nupzialak, jauregiak eta tenploak (eta euren zutoin
eta habeak), jainkosak, geziak, Bako, Ikaro, eta abar ez direla falta. Ezin dugu
ahantzi gaztelaniaren esparruan Ruben Dario poetaren iruditeria modernista
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-tratamendu mitologikoaren aldetik oso oparoa-; elementu batzuk oroitaraztekotan aipatzekoak bere aintzira itzaltsuak, zisnez beteriko urmaelak, printzesak, mundu helenikoko jainko eta jainkosen aipuak. Hori dena present lehenago Frantziako parnarsiar eta sinbolisten iruditeria neoklasikoan, eta
antzeko irudiak gure olerkariarengan, poemaren sonoritatea ahantzi gabe. Besteen artean aipagarri hurrengo pasarteak: "... Irusta-sailak/eskuan ditutela ardotxanbillak (<<anforas de vino» itzultzen du poetak) zutoinez eta osto -piloz betea...", "Atsedenaren eliz, zutoiz bete/osto-pillo ta izar izunak abe:/ta bertan
oianeko yaupaleme" (arkitektura poetiko hau, dudarik gabe, klasikoa da, poeta
simbolista eta modernistetan ere ematen zena), "Gallurrera igoa degu Iguzkia,/nondik yaurtiko zutago gezia...", "Dantzari talde, Baco-tiarrak,/naaspil zoroen zuti-baldarrak,/esku goituan ontzia ardo...", " ... Iguzki-k ezin urtuzko
egoz/(Ikar-ek ez bezelakoz)", eta abar... Noski, elementu autoktonoak ere ez
dira falta, Basoa, Basajuan, Maitagarriak bezala. Beste ildo probablea trenaren
erabilpenean bai Juan Ramon Jimenez eta bai A. Machado poetarena, zeinetan
poesiak Espainian geroago jasango duen irrazionalismoa oraindik hain bortitza
ez dela. Lizardiren paisaiaren pean, bada, oso posible simbolismoa, espainiar
modernismoa eta XX mende hasierako beste poeta batzuen eragina, Mistral edo
Kataluniako berpizkunde literarioarena ahantzi gabe. 27gn. belaunaldiarena, aldiz, ez da probablea; Lizardiren estetika oraindik aski objetibala da, eta metafora surrealista irrazionalaren presentzia urria da berarengan 98.ko belaunaldiko autore batzuetan paisajismoa ere kontsideragarria da, nahiz gure
olerkariak ez lortu beti estilo "ez-prezisoaren" teknika diluitua (hots, sentimendu zehatza ez-zehazki -vagamente- ematea, paisaian zehatz direnak
urrunean ezartzea, edo eta objektu ezpreziso bat zehazki deskribatzea, sentimendu iluntsuak itzurtzea, sinestesiak eta bisemiak erruz erabiltzea, nahiz eta
bisemia ez falta, noski, gure olerkariarengan); bestalde, hizkera mailan olerkariak harturiko jarrera bihurtzaile eta hertsatuak tipologia aski pertsonala ezarri zion paisaiaren trataerari. Lizardiren mintzo poetikoa -paisajismoaren arloan ere- ez da hain bat-batekoa eta ulerterreza; bere joera kontzeptistaz
erabili zuen eredu linguistiko hertsatuegia gertatzen zen, maiz paisaiaren aIde
natural, diluituak irakurlearen aldetik intuizio xumez ulerzeko.

PAISAlA EDERDURAREN GILTZA

Euskal poesian kanta zaharreko "argi izarrak urten dau zeruan goian ostantzean", edo eta "Beotibarko zelaiak len illunak, gaur alaiak", delakoak
deskribapen paisajistiko formal baten ikuspegian sartzen dira, tragedia eta egitate datuala ikuspegi animiko batetik tratatuz. Hurbilago, Orixerengan konstata
daitekeen paisaia askoz zehatz eta fisikoagoa da, ia oihartzun animikorik gabea;
Lizardirena, aldiz, intentzionalitate animiko nagusiz beterik azaltzen da. XIX
mendeko olerkari eta bertsolarien aipamen paisajistikoak topikoz beteta aurki
daitezke, maiz, argiaren (eguzkiaren, ilargiaren...) aipuetara mugatuta; detailis-
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mo hutsera -nahiz nabarrera- lerratzen dira, kanpotiko gauzak deskribatzera
(soroa, baserria, oihana, mendia, adibidez...). Lizardik, aldiz, transposizio bat
egitea lortzen du behatuari olde animikoa erantsiz.
Gure olerkariaren paisaia ez da zerbait fisikoren ezagugarri, arimaren azalbide baino. Egia da, goian esan dugunez, Lizardiren paisaia aski datuala dela
(adibidez, Urkizupeko ingurune zehatza deskribatzean), baina bere mintzo poetikoak aitzineko datualtasun objetibaletik olde animikoetara ihes egitea lortzen
duo Hori dela eta, gure olerkariaren zati askok ukitu bisemikoa eskuratzen du,
hots, paisaian atzemaniko elementuen ostean sentimendu berriak sugeritzea,
adibidez, frustrazioa, bakardadea, tristura, herioaren presentzia eta abar... Neguaren atarian "Egur ezearen kea/goiak du kolore:/egunaren atariruntzlzauri
bat, gordiiia/odol bearrean urre" dioenean pasarte paisajistikoa ez da mugatzen
deskribapen fisiko hutsera (goiza, lainoa, eguzki argiaren errainua zauri gisa
kontsideratzera), baizik eta zauri gordifiaren neguaren ondorengo esperantza
batez ari zaigu poeta, lainoa eta argiaren kontraesanean biziak naturaren heriotza gaindituko duenaren agintzaz. Irudi fisikoen bitartez beste egitate animikoak sugeritzen dizkigu.

"ARTE POR EL ARTE" DELAKOA GUREAN
Lizardiren poetikan paisaia izan daiteke, agian, nagusiena olerkariaren lehia preziosista argitan uzten. Lizardi ohardun da gure hizkuntzaren baitan ere
derrigorrezkoa dela ahalegin birtuosista edo eta "arte por el arte" delakoa, euskara XIX mende amaiera eta XX mendeko estetika berrian hobeto ahokatzeko.
Gure esparruan helburu estetiko hori nabarmen gertatu zen 30.ko olerkarien
belaunaldian, eta, bereziki, Lauaxeta eta Lizardiren kasuan. Horrela euskal literatuaren ezaugarri utilitaristak (edo eta pastoralak) -hainbeste eliz-libururen
produzioan nabari- Lizardiren lehia poetikoan, zehazki, zerbait desinteresatu
edo dotoreziaren gibeletik zihoan saio bezala azaldu zen, hizkeraren lanketa
estetikoa bilatuz. Aldaketa horrek sekulako garrantzia edukiko zuen gerora.
Horrela gainditu zuten olerkariek euskalletretako produzio anitzen utilitarismo
petoa -beste aldetik beharrezkoa, ezen eta eliz-liburuak herri elebakar baten
behar espiritualak betetzera etorri ziren-. Lizardiren ibilbidea, bada, estetika
ohardun baten ildo gertatu zen, eginkizun ez-interesatu baten proposamen formal.

ILDO ESTETIKOAK
Goikoa kontutan izanda, Lizardiren paisajismoa aportazio ez-ohikoetara
bideratuko da. Lizardi XX mendeko idazlea dugu, eta berak bazekien erromantizismoaz geroztik, ez daitekeela paisaiaren trataera klasizismoan bezala
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egin, hots, sentimena arrazoiaren mende zegoen estetikan bezala; kanpoan ikusia -sinbolismo frantziarrak eta gero modernismoak Espainian eginen zuenez- sentimenduaren olde irrazionaletan bildu behar zen, elementu fisikoak
barne egoeretan egosi behar ziren, iruditeria harrotu behar zen beti olde animikoa bilatuz. Gorago Euskal Herriko pintore inpresionista batzuk aipatu ditugu, eta aldi berean 98.ko belaunaldiko idazle batzuen jarrera paisajistikoa gogora ekarri. Mende honen hasieran ezin daiteke ahantz Azorin bat Gaztela eta
Levanteko paisaiaren kasuan. Hurbilago oraindik Unamuno euskalduna, oso
laket baitzituen aldarte existentzialak paisaian atzematea (batez ere Gaztelakoan, baina baita ere Euskal Herrikoan), bere bidaietako liburuak horren lekuko
direla. A. Machadoren kasua ere adierazgarri da aIde horretatik. Autore guzti
horientzat paisaia ez da elementu fisiko datual hutsa, baita ere aldarte animikoen kokagunea. Paisaiarekin transposizio bat egiten dute, arima eranzten, paisaiaren zertzeladen bitartez ni-aren asperra, isolamendua, frustrazioa, ezina, antsia edo eta beste edozein sentimendu aisladatzen. Beraz, edozein gizonak bere
baitan sentitzen duen iragankortasuna, hilezkortasun-egarria edo eta tristezia
paisaiaren zertzeladetan ispulutua ikusten dute, kanpoan atxekia barnekoaren
islada bailitzan. Horregatik Machadoren deskribapen paisajistikoen ikutu bisemiko handia. Adibidez, Machadok "Las ascuas de un crepusculo morado/detras del negro cipresal humean..." dioenean ilunabar zehatz baten konstatapenetik harantz beste sentsazioak -hots, bigarren adierak (giza
kondizioaren erormena, ihesia, itzali-beharra...)- sugeritzen ditu. Bestainbete,
"... en la marmorea taza/reposa el agua muerta" eranstean, "reposa" eta "muerta" zama bisemikoz hornituta azaltzen zaizkigula. Poetak "ascua", "crepuscu10", "cipresal" delakoen bitartez ilunabarrak bereak dituen gainbeherazko sentsazioak sugeritzen dizkigu (hau da, heriotza, itzalpena, bizitzaren amaiera eta
koerlatibo diren tristura eta etsipenezko sentimenduak). Hori guztia, maiz, XX
mendeko estetikan garaiago eginen da iruditeria korronte irrazionalean sartzen
etorriko den heinean.
Lizardiren kasuan ere paisaiako elementu bisemikoak ez dira albora uztekoak, nahiz eta bere iruditeria, gure ustetan, ez izan goian aipaturikoetan bezain irrazionala. Lizardiren "Bizia 10" poemako pasarte batzuk aski bisemikoak
dira. Bertan neguko otalorea "karraxika" azaltzen da, haritzak "luze-Iuze egifiik" daude, oihu eta luzadura fisikoa oihartzun animiko baten oldetan ahokatuz. Neguaren azalpen fisikoak "bigarren" zerbait sugeritzen digu aipatu ahala.
Testuak dio: "Bide-ertzean, ez marrubi,/ez belar gizenik,/otalorea bakanka,/goiztxo karraxika,/udaberriari deika". Zatia irakurrita, berehala sortzen da
guregan nahigabe ezdefinitu baten sentsazioa; bertako karraxiak ez dira oihu
fisiko hutsak. Bestalde, neguaren bakardadean landare bat loretan topatzea kontraesan baten adierazpen da, hots, naturaren negu-heriotzaren ondoan esperantza badela, neguak jarraian udaberria izanen duela -otearen lore horia aurreiragarpen izaki-.
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"Neskatx urdin-yantzia" poeman ere neguaren deskribapen fisikoak tindu
bisemikoetan bilduta. "Billuzik zan basoa/negu-ondarrean, neskatx urdin-yantzia/bertara danean". Aurkezten zaigun negua ez da negu fisiko hutsa negu animikoa "billuts" epitetoaz neskatxa baten femineitatearekin ahokatzen duelako,
eta, orobat, neska baten gaztetasuna eta neguaren eranzketa alboan ezartzen
existentziaren kontrastea sugerituz (hots, negua eta udaberriaren, heriotza eta
bizitzaren binomioa). Beraz, Lizardiren kanpo deskribapenei irakurleak beste
serna erants diezaieke olerkariak probokaturiko ildoetatik. Inguruko natura
transkribatzean poeta paisaiaren gogaide bihurtzen da, esteriorismo petoa gainditzen du, epiteto egokien bitartez natura mintzodun azaltzen digu. Machadok
"reposa el agua muerta" idaztean bezala, Lizardik haizea setati edo burugogor
gisa aurkezten digu, fenomeno fisiko bati epiteto moral bat egotziz ("Aizea
dabil, busti setatia,/lurrari daragio ots negartia"). Setatia epitetoa zama emozional berriaz hornitua eskaintzen zaigu paisaia fisikoari berezkoa ez dagokion
kualitate moral bat atxiki diolako. Testua irakurriz irakurlearengan erreakzio
emozional berria sortzen da.
Ez dugu uste paisaiaren aitzinean lorpen bisemikoak eskuratzeko derrigorrezkoa denik poeta modernoa izatea. Bisemia ernazimenduko poetetan ere
ageri zen, baina, dudarik ez, estetika zenbat eta irrazionalagoa egin, ahalbide
bisemiko onduagoz nagusitzen etorri dela, mundu fisikoa eta sugerituaren arteko mugak poesia berrian eteroagoak egin direlako.
Goikoa kontutan izanik, baiezta dezakegu Lizardiren langintza poetikoan
paisajismoa dela alderdi garatuenetakoa. Eta begiztapena urtegiroei loturiko eskenategian garaia da. "Bizia 10", "Baso itzal", "Ondar gorri" gisako poemak
-"Bultzi-leiotik" delakoa ahantzi gabe- dira paisajismo horren aIde puntakoenak. Trataera poetikoa, bestalde, gogoetatsuagoa egiten da paisaia-pasartetan olerkariarentzat izadia, "zerbait" ordez, "norbait" delako. Lizardik berak
"Hitz-lauz" deituriko liburukian mendira igortzean naturarekin ukaniko topaketa bortitza desestaltzen digu, prosopopeiazko jarrerak gailenduz. "Mendiak
-adiskide otxana baita ori beti- aspaldian neronen erruz elkar-ikusi-gabeak
gifian-arren berebiziko begitarte ona egin zidan... Dana dala, adiskide onak eskefii-ikuskizunez irudimena asi zitzaidan bazter guztietatik izeki eta suak artzen. Goia, mendi-gallurrak, bideko zernaitxoak, basoa, elur-ondarrak: laburki,
begiragarri oro, nortu ta ereski olertsuez mamitu zitzaizkidan. Sorgingarrizko
sortze ta mamitze orren indarrez, Goiak bazirudidan Egunak urrezko azkonez
zauritutako norbait... Basoa, ez aritzez zirudidan osatua, baizik... norbaitzuez...".
Lizardik paisajearen aitzinean, bada, jarrera kosista ordez, guztiz personalista hartzen du, naturak hitz egiten dio, harreman subjetiboa eskaintzen dio;
"Irudi-mifiez nengoen izorra" zioen. Dudarik gabe, olerkariarentzat natura pertsona bat zen -ez objetu bat-, izadiarekiko harremanak pertsonalismo batean
kokatzen zituen. Horregatik, maiz, basoa, itzala, fagoa, uda gisako hitzak
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maiuskulaz idazten ditu, eta hurbiltasun pertsonala adierazi guraz ere hikazko
mintzoan ezartzen.
Prosopopeiazko pasarteak ugariak dira. Hona testu esanguratsu batzuk:
Itzal! Baso-ren ume yaukal,
xalogorik ezin aal:
beltxeran, begi bai azal.
Maitagarriak dituk
ire basoan.
Begira non dudan aterpean zai
gorputza sotilla, betartea arrai.
Gero aldamenean
atzaidan eseri, anderefio, otxan,
ta, ai, zein gozo gauden aopekotan.

Esklamaketak ere tenore pertsonalista berean sartuta:
Bekik iretzat oiu alai au:
sagasti iretzat; bereziki baiau
yaiez yantzi zorna berriak.
Arizti, urrunago elurtea.
Udal mendiak i au eguerdi.

Errepikaren teknikak ere badu zerikusia izadiarekiko jarrera pertsonalista
horretan, sentimenduek nagusitzeko bide bezala ("Oi, lur, oi, lur/oi, ene lur
nerea!/Oi, goiz eme,lparre gozoz ernea").

Naturak, berez, objetibotasun hitsa baldin badu ere, olerkariaren bitartez
izadia elkarrekiko moldaeraz janzten da, poetaren kontzientzia estetikoaz materia izpirituz hornitzen da, elementu fisikoak animiko bihurtzen, dira, "zerbait"
delakoa "norbait" bilakatzen. Bereziki, urtearoak -negua, udaberria, uda, udagoena- jarrera pertsonalista eta kontzientzia estetiko horretan kokatuta daude.
Lizardiren "erdibeharra" paisaian existentzia, heriotza, iragangaiztasuna, iraunnahia gisako sentimenduen ispilu da. Urtegiroak itun eta setati gisako adjetibazio animikoez hornituta daude, maiz. ("Negua, zertan ago, gogo mifiak puztua,/zer dela-ta itun, txoria?", -"Billuzik zan basoa/negu-ondarrean", -"Aritzak eundaka,/air zaizkio goiari,/argi-Iehenenkia egarri baitute,/arako urrezko
zauria/izanik iturri"). Udazkenaren kontenplazioa, zehazki, nabarragoa da, udagoenaren transposizio animikoaren azpian heriotza baitago, eta heriotza horrek
-Lizardi fededunarengan- bere azken emaitza Jainkoarengan duo "Ondar
Gorri"ko pasarteak dira, gure ustez, Lizardiren gune estetiko eta formal trinkoenetakoak. Heriotza -paisaian umotuta- teologia eskatologiko baten gailurrean osatzen duo Bertan dena sentsazio sakon eta pintura da, paisaiak eskainitako elementuak daudelako. Itsasoa/lehorra, odola/eguzki-errainua
-funtsean- bizia eta heriotzaren irudikazio paisajistiko dira, olerkariaren baitan ehotuak.
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Udazkena aipatzean ezin utzi albora pinturaren aldetik sugerenteenetakoak
gertatzen diren "urre gorizko" eta "odol-uts" delakoak. Paisajismoaren aldetik
ezin hobe kondentsatzen du Lizardik behaketa kromatikoa: "Itsasoak bai-baitu,
urrun ertzean,lurre/gorizko bide-goenean,llegor bat -odol-uts ifiularrean-,lEguzki nondik sar atsedenean".
Aitzolek berak olerkariaren transposizio-oldeak nabarmendu nahi izan zituen paisaiaren trataera ukitzean: "Lizardi ama el paisaje, idolatra a la Naturaleza. A esta y a aquel intuye en una mirada intensiva extraordinaria. Y, una
vez asi captados por su potencia visual, los transforma su fantasia, con tan
magica virtud, que los restituye a la vida del arte con un impresionante colorido, movimiento y viveza. Cuanto mas y mejor se intuya, mas y mejor artista
se es. Y Lizardi era un hombre que percibfa y captaba a la naturaleza y al
paisaje con dinamismo certero. He aquf por que su obra maestra ha resultado
la descripci6n de las estaciones del afio".
Lizardik ez du begiztatu izadia datu soil gisa, barne-gelatan egosi baino,
interiorizaziozko prozesu batez. Pintura orari berezkoa zaion kanpotikotasuna
barneratzen du, interiorizatzen du, estetikak ez duelako sakontasunik barne gogoeta bihurtuta baino. Nahiz eta Lizardiren poetika aski kontzeptista izan, olerkariari ez zaio falta lirika sakon guztiak berea duen barnekoitasun freskoa. Horrek ez du ukatzen, noski, zehaztapenaren aldetik puntilismoa egitea ere laket
zuela batzuetan, adibidez, Torre Zarra deskribatzean "baratzaren mugan/torre
bat, serail,lora beltz, zillarrez,lertzak zurikail" dioenean (him kolore aipatuz
pasarte hain murritzean).

KROMATISMOAREN TRATAERA

Lizardiren paisajismoa sakontzean ezinbestekoa gertatzen da bere makurrera kramatikoa kontuan hartzea. Goran esan dugunez, olerkariak hitzekin pintura egiten digu XX mende hasierako edozein inpresionistak bezain ongi. Guk
gure Lizardiren lirika-bideak libuman hau esaten genuen: "Koloreen arloa da
Lizardiren estetikan gihardurarik nabarmenetakoa duena, bere paisajismoaren
inpresionismo apalarekin ongi lotua doana. Lizardik, dudarik gabe, kromatismoa maite du, eta alderdi hori ere oso estimagarria da euskal literaturaren esparman, euskaldunak ia inoiz koloretaz (euskara idatzian) ez baitu exageratu...".
Lizardiren kromatismoak, gainera, olde originalak baditu, hots, ohiko topikoetatik aIde egiten duen zerbait. Originaltasun horren aIde bat nabartasuna
daiteke, ezen kromatismo intentsoa egiten ere badaki. "Ondar gorri" poemako
ahapaldi berean, adibidez, sei fiabardura kromatiko pilatzen dizkigu, hots, orlegi, nabar, gorri, burni, erdoitua, odola delakoak. Hona testua:
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Arru-beera itzuli nago. Ixurkia
basoz eta garoz yantzia:
noizbait orlegi, gaur nabar basoa;
tarteka gorri garoa.
Beste gain erpin bat bazan agiri
leen eze: gaur burni-meatz iduri,
Lurraren azala erdoitua da,
ala dut odola begietara?
Zinez, oso aberatsa ahapaldi hau pinturaren aldetik; benetako koadroa dirudi sei elementu kromatiko horiekin, eta bertan gure literaturaren historiako
irudi lortuenetako bat kanpotiko paisaiak eskaintzen dion margoa begietako
odolarekin nahasiz, hau da, transposizio kromatikoa somatizazio baten bitartez
eginez ("... ala dut odola begietara?").
Kromatismo sugerente bera neguaren atarian urrea -kolore gisa- eta
odol-zauria kontraezarriz, eta azken hau intensitate kromatikoaren adierazletzat
hartuz.
Egur ezearen kea
goiak du kolore:
egunaren atariruntz
zauri bat, gordina,
odol beharrean urre.
Testu honetan elementu kromatikoak kea, kolore zuria, odola eta urre dira.
Bertan odola bortiztasun kromatikoaren irudi gisa (eta irudi somatikoa ere
bada) urreari kontrajarrita, urrea margoz odola baino apalagoa izaki gorriaren
fiabarduretan. Ahapaldi osoa erraz erka daiteke Regoyos pintore inpresionistaren edozein koadrorekin, irakurleak halako emozio etereoa jasotzen duela.
Odolaren trataera kromatikoarekin batera aberastasun bera garoa edo iratzearen kasuan, bera baita udazkeneko euskal paisaiako elementu piktoriko berezienetakoa. Garoa basoaren ondoan kolorez jantzia azaltzen da, eta berarekin
materializazioa ere gertatzen da, garoz jantziriko paisaia "burni-meatz iduri"
baita.
Udaberrira igarotzen bagara, kolore-fiabardura berak han-hemen:
Sagasti gazte, sagasti zuri,
inguma-atsegintokia iduri,
elurte arian geldia!...
Txuriaz naasi, pipil gurien,
ler-gabe-lore zabal-zorien
gorrixka, nabari duk sarri,
odol tantoak antzo...
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Neskatxa da, ta urdifiez
yantzita ziyoan.
Urdifia yazkia, ta
begia areago...
Kromatismoaren sareak Lizardirengan oso aberatsak dira. Gure "Lizardiren lirika-bideak" liburuan kromatismoa aztertzean hamasei kasu berezi atzeman genituen. Aipagarri, gehienbat, hurrengoak:
a) Kolorea deskribapen somatiko gisa:
Azal orizta, ao gorri.
b) Kolorea paisaiaren lagungarri huts gisa:
Suzko itxaso, urrezko itxaso.
c) Margoa transposizioz, bere kokagune normaletik aterata:
Amaika izar urdifien
dirdirak yosia.
Izarrak, normalean ez dira urdifiak, horiztak edo urre-kolorekoak baino;
urdina, berez, ortzearen kolorea da.
d)

Kolorea arlo begetaletik hartuta:
Mendietako isla zeru-bazterrean
non gerezi eta non baxaran denean.

e) Kolorea arlo somatikoaren erreferentzietatik:
Legor bat... -odol-uts ifiularrean.
Zauri bat gordifia...
Odol bearrean urre.
f)

Kolorea metalezko elementuetatik:
Urrezko itsaso...
Urre urtuzko yasak...
Leen eze; gaur burni-meatz iduri...

g) Kolorea epiteto aunitzetan bilduta:
Ler-gabe-lore zabal-zorien
gorrixka, nabari duk sarri.
h) Kolorea bisemiazko egoeretan kokatuta:
Aritzak eundaka
air zazkio goiari,
arako zurezko zauria
izanik iturri...
Bide-ertzean, ez marrubi
ez belar gizenik.
Otalorea bakanka,
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goiztxo karraxika,
udaberriari deika...

PAISAJISMOAREN ONDORIOAK

Lizardiren paisajismoaren alderdi nabarrak aztertuta esan daiteke gure hizkuntzak gerra aurretiko poesigintzan bide fiabar eta sugerentea egin zuela. Lizardiren trataera paisajistiko apartaren zergaitien artean bere jarrera barnekoia
eta sakona. Ezin dugu ahantzi Azorinek zioena, alegia, "el paisaje soy yo".
Lizardik ere interiorizatu egiten du paisaia; heriotzaren presentzia, Jainko-gosea, aldiaren iragantasuna, adibidez, etengabea da bere paisaiaren zertzeladatan.
Ezin da ekidin, batez ere, bere beera-behar existentziala "ai, zein dan ituna/beera-bear au!/Nik ez nai eguna/biurtzerik gau!" dioenean. Eguna eta gauaren esperientzia -existentziaren sentimenduak oro- paisaiarekin loturik eman
dizkigu poetak.
Tratamendu horren islada orindik gihartsuagoa udazkenaren sintesia oihartzun eskatologikoz eskaintzen digunean: "Ta udazken-atsarreko goiz batean/esnatu nadi Yainkozko Betean". "Yainkozko Bete" hori udazkeneko paisaian ahokaturiko eskari teologikoa da, baina udazkeneko oskorri kromatiko
baten esperientziatik ateratako desira ere.
Heriotza bezala, bizi-esperientzia eta porrota ("ai, zein dan ituna/beerabear au"), hutsune-sentsazioa ("... lore-ontzi naro,/zergatik gaur hain uts?, "Ostobakandu-sasian/kabi bat uts, urratua...", "Leen uts sakonean Bakar nindukana"), maitasuna, samina, alditasuna (bereziki trenaren trataeran), esperantza
eta beste sentimendu asko paisaiaren biloetan biltzen ditu, existentziaren koordenada guztiak margoz eta ukitu xumez jota utziz.

Honelakoa dugu aurten bere jaiotzaren mendeurrena ospatzen dugun Lizardi garaia. Bere nortasun poetikoak gure estima eta dastamena eskatzen du,
gure poeta ederraren zale porrokatua zelarik gure aldetik jarrera esanguratsuena
berriro bere poetika irakurtzea litzateke; Lizardik -urteak pasatu arren- iragangaitz den zerbait utzi digu, hots, bere esperientzia estetikoa, gure hizkuntzaren harrobitik eginiko ildo eder etengabea.

BULTZI-LEIOTIK ESPAZIO-DENBORAREN
KORROPILOETAN
Zarautz, 1996-IV-26
Aurelia Arkotxa

I.

ESPAZIOAK

1. Barna

Bultzi-leiotik tituluak berak erakusten du nondik nora doan poetaren begirada: barnetik, bultziaren barnetik kanpora. Bultzia mekanika hotza, arrotza
da, "zoro"-a, indar itsuak daramana, batek berak kontrola ez dezakeena... Poeta, edo bederen, mintzatuko zaigun "ni"-ak, kartzelatua sendi du bere burua:
doa zoro
ta (bertan ni) bultzia... (V)
Parentesiek erakusten duten hestutze hori, jabalduko da lehioari esker, lehioaren garrantzia tituluan da agertzen lehenik, lehiorik gabe ez bailiteke poemarik, lehio konkretu, lehio sinboliko? hemen, dena den, bultziaren lehioa presondegikoaren parekoa da, kartzelatua denaren desiraren pasabide eta islatze
ere.
Ahatik, ez dauka lehioak beti itxura bera:
a) Tituluan lehioaren bazterra, markoa, ongi definitua dago, kanpoa barnetik ikusten da, bultziaren "leiotik". Lehioa idekia dago

b) Poemaren hastapenean, berriz, lehioa ezeztatzen da, kanpoa da orai
barnean sartzen, lehendabiziko lau bertsutan ahantz genezake ere bultzian gaudela:

oro laino
mee batek estalia,
urrez oro
eguzkiak yantzia...
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c) Azken hiru bertsuetan lehioa hestera doa, trenaren mugimendua azkartzen delakotz, sorlekua zoraduran urruntzen; zazpigarrenean lehioak bere
ohidurazko itxura geometrikoa hartu du baina idekia izateko orde hetsia da:

Bainan... ezin
beeko bear goriak
narama... Agur
soro, sagar, mendiakL.. (VII)
Ohartzen ahal gara lehioaren geometria aldakorrak baduela poemaren espazioarekin zer ikus: mendi kasko eta baserri bakartietan hasten da poema eta
hor lehio/begia lurraren edertasunaz zoratzen da, bainan bultzia beheitira heldu
baino lehen, poetak lurra agurtzen du, lehio/begia hesten hasten da eta poema
ere, "beeko" munduak ez baitauka hemen lekurik.

* * *
Sorlekuan egote nahi eta sorlekutik joateko beharraren artean den dikotomiatik dator ezinaren sendimendua ("bainan... ezin:"), hauturik ez baitago,
poeta zoriaren, fortunaren jostagailua baizik ez baita:
Bainan... ezin
beeko bear goriak
narama... (...) (VII)
Zori- gaitza, sekulan deusek geldiarazten ahal ez duen bultziaren itxurakoa.
Orduan, trenean egotea ezezkoa da osoki, are gehiago egote hori lurraren
kurutzatze eta uztearekin bat doalarik.
Ohar gaitezen, azkenean, mugimenduak direla oinarrizko edo, hobekiago
erranez, mugimenduen indar ezberdin eta etsaiak. Hortik desorekaren sendimendua:
- Lurraren gelditasun eta trenaren lastertasunaren artean:
Zure bazter,
gurazko aberria,
doa zoro
ta (bertan ni) bultzia... (V)
- "Ni"-aren baitan: kanpoan egon nahi bailuke bainan trenean segitu behar baitu ("bertan ni"):
Oi, ene lur,
baninduzu zerea,
zu landu, ta zure
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sariz asea L.. (VI)
Bainan... ezin
(...) (VII)

- Trena goititik beheiti doa, eremu ezagutu (= maitatua) eremu ezezagutuari (= gaitzestua) buruz. Poema, ikusi dugun bezala, "gurazko aberria"ren eremu ezagutuaren espazioan gelditzen da:

2.

Kanpoa

Kanpoan dago desiratzen den "gurazko aberria", poetaren oroimenarekin
lotua den lurra, arbasoena... Lehen argiaren dardaretan agertzen zaigu Claude
Monet-en pintzela gogoaraziz:
oro laino
mee batek estalia,
urrez oro
eguzkiak yantzia... (III)

Hastapenetik, trenaren neurkadarekin batera, poetaren mirestea, adorazionea (<<Oi, lur, oi, lur!»), bainan ere, atxikimendu izigarriaren gibelean, mina
hor jadanik (<<Oi, ene lur nerea!. ..»).
Argiak eta "laino mee batek" zizeldu bazterrak goiz emankorrarekin agertzen eta sortzen dira:
oi, goiz erne,
parre gozoz emeaL .. (I)

Goiz emea ez ote da lurraren emetasunarekin identifikatzen? Lehiotik kanpo den mundu osoa emea da, preseski trenaren aurka: mekanikak arraren zentzu ezezkoa dager, jadanik ikusi dugun bezala, bortitzkeria, indar itsua errepresentatzen ditu bainan ere bortxaketa, lurretan barna (barnean) sartzen baita,
eta ez baita biziturri.
Lurraren emetasun miresgarria paisaiak dauzkan koloreek (musker, gorri)
eta lekuko landare (arto) eta zuhaitz emankorren fruituetan (sagar) ikusten da:
Arto musker,
mendi, baserri zaarrak;
ale gorriz
abaildutako sagarrak: (II)

Begia da nagusi, Lizardik erakusten digun mundu hau betiko pintatua zaigula badirudi eta denbora berean ohar gaitezke, halere, artoen muskertasunak
salatzen dituen ura eta emankortasunaren gibelean poetak ez dituela arto horiek
unkitzen ahalko, ez eta sagarrak jaten ahalko ("ale gorri"-aren itxurak beharko
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du haren herri-mina hase). Lehioaren mitrak, kristalak bereizten ditu bi munduak.
Lurrak laster paradisuaren itxura hartzen du, Edena bezein emankor, goizeko eremuan kokatua, gerizatua:
oro laino
mee batek estalia, (III)
Alor eta altxor preziatua, leku sakratua:
urrez oro
eguzkiak yantzia... (III)
Bainan zer liteke Edena gizona ez balitz hor? Lizardiren poeman agertzen
dena "nekazaria" da, errotik ezin ateraia dena. Preseski ez ote du gizandiak
zuhaitza iduri?
Nekazari,
gizandi bat iduri
soroan zut:

beyondeizula zuri!... (V)
Nekazaria "soroan zut" dago bainan hemen inesiboaren marka arras baiezkoa da (ez hala VII. bertsoan), egotearen zeinua positiboa.
Gizonaren bertikalitatea nabarmena da, 90 o-ko angulua formatzen du lurraren gainean.

Arraren zentzu baiezkoa har lezake errexki: hemen gizonak ez du lurra
bortxatzen, alderantziz, duten harreman hestutik dira ikusten diren fruituak jalgitzen:
Oi, ene lur,
baninduzu zerea,
zu landu, ta zure
sariz asea!... (VI)
Lurra paradisu, oparotasun, betegintzarraren eremu (<<zu landu, ta zure/sariz

aseaL .. »), libertate eta betjabetsunaren irudi ere (nekazaria ez du nehork deustara
bortxatzen, espazio zabalenari lotua dago, ez poeta bezala, kartzelatua).
Lurrak oreka, harmonia dauzka berekin.
Poeta nekazariaren itzala da edo hau haren argia. Lehiotik kanpo den bizi
idealizatuan deus ez da mugitzen ez eta mugituko, gizona ere betiko "soroan
zut" egonen da. Oroimenak betiko geldiaraziak ditu, denbora bailiteke geldiarazi nahi, edo iferzinaz uzkalarazi...

* * *
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DENBORAK

Egote eta joatearen arteko dikotomian argi dago lehen/orai-geroaren problematika zaigula agertzen.
Baiezko zentzupean dagon egotea, lurrarena, lehenari lotua dago, baserriak
"zaarrak" dira, horrek erran nahi du oroimena gorde dela, leinuak zaindu eta
hizkuntza ere altxatu.
Paisaia, bazterrak, denboraren kurritzetik (= trenaren kurritzea) kanpo
dira, iragan mitiko batean betiko geldiaraziak: ez da sasoinen kurritzerik ikusten, sagarrak hor daude beti, beti hor artoak, mendiak eta ere... nekazaria, lehen
gizona bezala.
Poetaren desira lehen horretan kokatzen da, ez du trenaren kurritzea barnetik onartzen. Trena, poetaren orai hurbilena da, haren barnean baitago eta
haren gero hurbil eta urruna, beti oraitik gerora baitoa denbora bezala, erran
nahi da baiezkotasunetik ezezkotasunera.

Ikusten da poetaren indargabetasuna ("narama") mugida zoratzaile horretan, bainan trena bera denbora da, zoria... Bultzi-leiotik poeman, destinoak zeinu ezezkoa dauka, fatum-arena.
Nostalgia, bihotz-mina, malenkonia denboraren ezinezko uzkaltze hortarik
sortzen dira. Azken finean poetak errealitatea gogoaren kontra baizik ez du
hartzen. Poemaren azken hitzek sekulako barne-urradura salatzen dute:

"C...) Agur
soro, sagar, mendiak! ..."

dio poetak, lurra desagertzera doalarik, agur horrek badu zer ikusirik heriotzarekin. Eta heldu zaizkigu gogora tren eta geltokietako despeditze tristeak, partir
c'est mourir un peu....

III.

HAUSTURAK

Hausturaren tematika garrantzia handikoa da poeman. Lurra da tematika
horren erdia, ardatz guziak hor dira kurutzatzen. Poesian dagon "ni"-arentzat
emetasunak ainitz errepresentatzen duo Emetasuna, zentzu zabalean, emea,
emaztea, gizonarentzat gorputz desiratu, fruituen ukateko "landu" nahi eta behar den emea. Poeta/nekazariak erabiltzen dituen hitzak nabarmenak dira:
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Oi, ene lur,
baninduzu zerea,
zu landu, ta zure
sariz asea!. ..

Emetasunak arraren beharra du fruituen emateko.
Gizona egile agertzen da, bainan beti emetasunaren zerbitzuko (trenaren
agresibitatea, aldiz, emetasunaren kontra doa).
Halaber, emetasuna amatasun da. Poesian den "ni"oak amaren xilkoan borobilkatzeko tirria dauka:
"Oi, ene lur
baninduzu zurea".

Lurra ez luke utzi nahi, haur-untzian zegoen paradisuzko bake eta orekaz
oroitzen baita. Umegaiak ez luke sortu nahi, ez luke amarengandik atera nahi...
"Bainan" adberbioak bortitzki puskatzen du gibelera joateko desira eta markatzen errealitatearen sartzea: lehioa hesten da ez baititeke bestela aitzinatzerik;
amarengandik atera behar da...
Bainan... ezin:
beeko bear goriak
narama... Agur
sam, sagar, mendiak!. ..

Halere, poetaren azken agurra sobera minberazkoa da, ez du lur -amaren
xilkoa aise mozten, mozten duea ere? Biziaren mugida ezezagunek espaziodenboran bultzatzen duten poetak ez du joateko hautu fermurik egin. Trena
badoa eta bamean poeta bere kontresanekin.

LIZARDlREN PROSAREN ESTILOAZ
Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an
Lurdes Otaegi Imaz

Jose Maria Agirrek landu zituen literatur genero ezberdinen artean, batez
ere olerkigintzak bilakatu du ahantzezina Lizardiren izena euskal baratzan, baina bere garaian benetan ezaguna egin zutenak bere artikuluak izan ziren.
1932an Biotz Begietan liburua argitaratu aurretik, Lizardiren sinadura aski
ezaguna zen, hainbat eta hainbat artikulu argitaratuak zituen 1927tik hasita, eta
kazetari estilo propioa borobildua zuen, euskaraz nahiz erdaraz.
Bestalde, kazetaritza izan zen kopuruz Lizardiren emaitza literarioaren sailik oparoena, izan ere, antzerkiak, ipuinak eta poesia xarmangarriak argitaratzen joan bazen ere, artikuluen bidez ematen baitzituen ezagutzera Eusko Ikaskuntza edota Euskaltzaleak taldearen partaide gisa bultzatu edo eragin nahi
zituen kanpainak.
Lizardiren ehundik gora artikuluen artean euskaraz idatzirikoak erdia baino
gehiago dira aisa, eta ez da hau portzentai makala orduko euskal kultur eragileen artean ikus daitekeen batez bestekoaren aldean ikusiz gero. 1930etik aurrera portzentaia hau are eta nabarmenago etzaten da euskararen aldera, eta
garbiro nabari daiteke Lizardik hizkuntzaren erabilera kultuaren aldeko irizpideari atxikirik diharduela.
Ordurarteko zenbait erdal artikuluk gaztelaniaz idazteko zuen estilo propioaren eta gustu finaren berri ematen digute. Irakurraldi saio sakonak behar
zituen eginak erdaraz, zalantzarik gabe, eta estilo propioa nahiz adierazmolde
zehatza eta esanguratsua aurkitua zuela frogatzen dute, esate baterako, bere kazetari lanen artean "Glosas triviales" izenburu orokorraren pean argitaratu zituen artikuluak, eta bereziki, aipagarri da "Tristezas de un jocoso sentimental"
izenburuaz 1929an argitaraturikoak, bere nortasunaren, zaletasunen eta iritzien
lekuko paregabea eskaintzen diguna.
Lizardiren artikuluetako estiloa orokorki karakterizatu nahi izanez gero,
originaltasuna, dotorezia eta umorea azpimarratuko nituzke.
Lizardik oso prosa pertsonala, bere-berea sortzea lortu zuen, hainbat iturritatik turretatik edanez, euskal idazle klasikoak ezagutzen zituen eta haien
dotorezia, haien prosaren zenbait ezaugarri diskurtsibo bereganatu zituen bere
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artikulurik landuenetan, Axular eta Mendibururen lanekiko aitortua zuen zaletasuna igartzen zaiolarik paragrafoen egituraketan, frogatu nahi duenaren aldeko argudioak eta adibideak era pedagogikoan antolatzerakoan. Lizardiren
zenbait hitzaldi landu, esate baterako, Bergarako Eusko Ikaskuntzaren 1930ko
batzarrerako prestaturikoa, diogunaren lekukotzat aipa daiteke. Horretaz gain,
ifarraldeko idazleak irakurtzea atsegin zuen, bereziki, hango euskalkiei berezko
poesia zeriela iruditzen zitzaion eta.
Baina gehienetan Lizardik idazle klasikoengandiko kutsu kultu eta elaboratua bere garaiko beste zenbait idarle biziren idatzietatik ikasirikoarekin batzen saiatzen zen. Bere oharretan Orixe, Kirikifio, Ander Arzellus "Luzear"
etabarren artikuluetatik harturiko esamoldeak, hitzak etabar aurki daitezke eta
bere prosaren lanketan maisu izan zituela ohar daiteke.
Baina Lizardiren artikuluari ukitu originala ematen dion zera hori nire ustez, euskara idatziaren iturrikoari ahozko hizkuntza mintzatuaren indar espresiboa, arintasuna eta zuzentasuna eransteko duen gaitasun aparta da. Lizardik
badaki gozotasunez elkartzen iturri kultoetatik datorkion dotorezia, apaintasuna
eta oparotasuna, ahozko mintzairaren zuzentasunarekin eta arintasunarekin.
Olerkigintzan bezalaxe, Lizardik prosan ere hizkuntzari indar espresibo berezia eman nahi dio, hizkuntzaren esamolderik esanguratsuenak aurkitzen saiatzen da, hitz gutxi batzuetan bilduriko pentsamenduak ahalik eta eragin handiena izan dezaketen guneetan kokatzen ditu bere artikuluetan. Azalpen
gehiegirik gabe esamoldearen indarraz baliatuz irakurlearengan sorpresa, ironia, farrea edo hausnarketa eragiteko. Komeni zaionean egoki datorkiona.
Lizardiren prosaren dotorezia eta hizkuntza maila jasoa azpimarratzerakoan edo ahozko mintzairaren indar espresiboa dariola esatean, ez da ahantzi
behar ordea, Lizardiren prosa etengabeko lanketa eta bilaketaren fruitu dela.
Urterik urte joan zen moldatzen bere hizkera karakteristikoa bilakatu zuen hura,
beti ere bere garaiko obsesiogaia izan zen garbizaletasunaren esparru estuarekin
borrokan. Euskal prosari erdal kutsurik kendu beharrez, morfologiaren nahiz
sintaxiaren alorrean eginiko zuzentasun ahalegin handiaren lekuko bilakatzen
dira bere artikulurik hoberenak. Lexikoaren aldetik berriz, esan liteke hortxe
zuela Lizardik zalantza gehienik garbizaletasunaren inguruan, hitz berri edo
ohiezen inguruan beti kokatzen zuelarik hura argitzera zetorren azalpena.
Prosa original hori, landua, berria eta adierazkorra egiteaz batera, Lizardik
beste ezaugarri karakteristiko batez zertzelatzen zuen eta orduan bilakatzen
zuen erabat nahastezina: bere umore gazi-gozoaren ikutuak blaitzen ditu bere
artikulu gehienak eta punttu ironiko batek erakusten digu beti idazlearen ikuspuntu zehatzaren behagunea non dagoen.
Ia-ia bere artikulu gehienetan aurkituko du irakurleak ikutu irrigarriaz, edo
ironia zorrotzaz eta are sarkazmoz ere eginiko oharrak: zenbaitetan, pasadaz
bezala eginiko ohartxo irrigarrien bidez adierazten duelarik iritzi zirtolaria, bes-
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tetan, nahigabe bezala esaten duenari eransten dion adjetiboak daramalarik benetako kargazoia...
Artikulugileen artean esan ohi den hura ederki menderatzen zuen Lizardik:
artikulu on batek odoloste on batek bezalakoa behar omen du: muturretatik
ongi lotua eta barrenean piper ikutu batzuk eta mamia ongi xeheturik. Odolkiaren muturrak, hots, artikuluaren hasiera eta amaiera Lizardik bereziki moldatzen ditu, eta sarritan hasten eta amaitzen du artikulua irrifarrea bederen sortuko duen ateraldiren batekin.
Esate baterako, artikuluen hasieran, kritikatzera edo komentatzera doanari
ekin aurretik sarritan egiten ditu Lizardik bere buruarekiko aipamen ironikoak,
larderia edo handipuzkeri kutsuak hasi aurretik ekidin nahiko balitu bezala.
1929ko gaisoaldia zela eta sorterrira bidali zutenean idatziriko "Zarautz
erdelerri" artikuluetako lehenengoan, Zarauzko fraile frantzizkotarren erdalzaletasuna kritikatzen hasi nahi zuen artikuluaren hasieran honela zioen:
"Pralle prantziskotarrak biotzez maite ditugu. Eriotzari belarriak ikusi
dizkagunean, aien laguntzaz lotu nai izan degu zerura-bideko pardeltxoa. Badirudi Aita Prantzisko goxoagandiko otzantasun eta lore-usaia
dariotela aldean." (Euskera andiki-sofiekoz, Klasikoak, 70 zb, Bilbo,
1995, 5 or.)
Lizardik besteren okerrak salatu aurretik bere alderdi ahulak aurreratzen
ditu askotan, geroko bere kritikak errazago barka diezazkioten. Esate baterako,
1929ko "Euskal Egunerokoa" hitzaldiaren hasieran ere, denon aurrean eman
duen behar duen hitzaldia berari egotzi izanaren erruduna bera izan zela aitortzen du, bere buruari zuzentzen dizkion zirikaldiez:
"Jaun-andreak: makal xamar nengoalarik -ibillia bainaiz soro aundirako langa zabaldu ez zabaldu -, idazki bat, karta bat, etorri zan gurera. Emendixek bialia zan, eta... a zer nolako 'intentzioa' zekarren!".
Euskal izketa auetxen burugoa, zuzentza, eskeintzen zidan "Eusko
Ikaskuntzak"k. Omen aundiegia, leen-begiratuz; bafia ez adar-jotze
makala ere, bigarrenez, Ari izan baigifian igaz, gallendu-xamarturik,
ementxe, "Eusko-Ikaskuntza"-ko jaun begiragarri oiek, kolkorako
esan dute, noski: -Bai, eee?". Berriketarako gogoa, beraz?". Ekiok
bada zeregintxo oni!" (EAS 22-23 orr.)
Kritikazko artikuluetan, entzuleek entzun beharrekoari buruz izan dezaketen uste handiak apaltzeko edo bere buruari babesa emateko ez ezik, Lizardik
umorea erabiltzen du sarritan polemikazko artikuluetan, elkarrizketakide duenari esan beharrekoak esateko, baina era zirtolarian. Askotan zorroztasunik galdu gabe lortzen du, umorearen bidez, ironiaz polemikakidearen argudioei lepoa
bihurritzea eta baliogabetzea. Rala pentsatzen zuen Lizardik, lagunen artean
berunezko tiroa behar zela eztabaidetan, baina errespeturik galdu gabe: "gauzak
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gordinki esateak baditu bere alderdi onak: Etxegarai berak dionez. Adiskide
artean ez berunezko baizik illaunezko tiroa bear dala uste izaten dute askoek;
nik bestera; bafia adiskidetasuna ezertarako galdu, ezta ere otzitu gaberik"
(EAS 93 orr.).
Lizardiren ironiak erregistro gama zabala du, berak nahi adinako zorroztasuna ematea lortzen zuen. Zenbaitetan, legun eta gozo, bestetan garratzago,
eta inoizka, sarkastikoa, mindua eta haserrea ere bai.
Lizardiren polemika giroko artikuluen artean bereziki azpimarragarriak bi
sailditugu bereziki; lehenik, Bonifazio Etxegarairekin euskara kultur mailan
erabiltzearen inguruan izaniko polemikako 1930 urtearen amaierako artikulu
sorta, eta bigarrenik euskalliteraturan berritzaileen aurkako erasoei polemikako
erantzunez idatzirikoak.
Lehenengoetan Lizardik zein polemikari trebea den frogatzen du, adeitsua,
goxoa, umoretsua, haserraezina da Lizardiren iharduna Etxegarairekiko, baina
egozten dituen kritikak sarkorrak dira, akuilu mingarri gertatu zitzaizkion zalantzarik gabe Etxegarairi, Lizardiri erantzunez hainbat artikulu argitaratu baitzituen, antza denez, Lizardiren kritikek kitzikaturik. Ikus nola amaitzen duen
Lizardik bi artikulu luzetan Etxegarairen jarreraren aurkako era bateko eta besteko argudioak landu ondoren, Euskera andiki-sofiekoz artikulua, "Jaun Bonipazi begiragarri ta adiskide:barkatu jardun luze, lotsagabetxo au. Egoarri gutxikotzat jotzen gaituzu, ta eramapenez lasa omi gaiteala, diguzu esaten. Aolku
egiazki bikafia! Egoarririk, eramapenik eta gibelik asko bear baita, euskeltzaleek txintik atera gabe euskeraren igesari begira egoteko"(EAS 89-90 orr.)
Lizardik Etxegarairen egoarria eta eramapena, berez ez ote den gehiegizko
"gibela" adieraziz amaitu zuen artikulu biribil hau, gehiegizko egoarria utzikeria eta zabarkeria bilakatzen ari ez ote ziren iradokiz.
Zalantzarik gabe eztabaidetan ohiko diren hurbiltze eta urruntze jokoetan
maisu agertzen zaigun Etxegarairekiko eztabaida honetan, estilo aldetik aipagarrienetako bat izan zen "Aitaren erreal bikoak" izenekoa. Etxegaraik bere
artikuluei erantzunez idatziriko artikulu mordo haserreen erasoari amaiera emateko gogoz idatziriko artikulu honen haseran kokatu zuen esalditxoak "Noiz
atertuko nengoan, azken argipen batzuk, laburki, Etxegarai jaunari emateko"
(EAS 97 orr.) Ritz bitan, baino zehatz, marrazten digu bi polemikakideen egoera: Etxegarai haserre, isildu ezinik eta Lizardi berri bere burua gerizatuz, baina
etsi gabe.
Etxegaraik berari zuzentzen dizkion erasoek dibertitu egiten dutela dirudi.
Zerrendan jasotzen ditu baina ondotik berak handiagoa emateko, zakur-zakur:
"Egi biribil samarrak bota bear zitula agindu zigun Etxegarai jaunak,
eta ona emen batzuk: odol-berotxo, bazter-nastalle, eztabaikari alperrikako, arroxko ta artobero-uxai omen naiz. Oietaz gafiera, buru-ar-
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lotea, andre Jakintza, andre Kultura askorik maite ez dutenetakoa, alegIa.

Apaltasun gezurrezkoz gere buru au jantziaz, oiek egitzat aitor ditzagun... Eztabai-gaiarekiko ain axola gutxiko ezpalira!"(EAS 99)
Lizardiren polemikazko artikuluen artean, mingotsenetakoak Kirikifio sariaren sorreraren ingurukoak izan ziren. Kirikifio jubilatzekoa zela eta, haren
izena eman nahi izan zitzaion kazetarien sariketa bati, diru biltzen hasi orduko
eztabaidak sortu ziren eta boikota ere bai. Istilua areago mingostu zuen Kirikifio handik gutxira hil eta sariaren auzia amaitu gabea izateak. "Ez sari eta ez
eskupeko" tituluaz argitaratu zuen artikuluan ironia garraztu egiten zaio Lizardiri euskal gaietan garaiko euskaldunen zekenkeria sumatuta:
"Euskerari erderazko itz putzak esateaz gain, besterik oiuztatzez ere
bagaituzu euskaldunak zintzurrak larruturik, eta inguruko arrotz guziek asperrerazita. Alegia, aspaldidanik, larru meezko jatorri-agiria
erakusten bafio arrokiago, or goazkizu esaten itzez laburtxoak gerala,bafia...egitea, ordea? .. egitez lukaika bafio luzeagoak! .. Au ere ez
da ziri makala!
II zan "Kirikifio". Eneee! Ura lotsa, ango iskanbilla, gure negar-zotifiak, oroen bularra lertubearra! ... zer zan ura? Guziok agurka, guziok
goreska, guziok illetari: alako gizonik gutxi zala, ari euskerak onenbeste zor ziola, aretxen oroitzapena beintzat etzala ifioiz gure gogoetan
itzaliko!
Arako gizagajoak -munduaren izen ona zaitzeko Jainkoak jarriak,
alegia- alkarri esaten zioten: "Oraingoan, orraatik! Oraingoan bai,
etorri bear dik urreak erruz, urregorrizko baitira, biotzarekiko, oien
maIko samifiok... Amar milla laurleko, alajafia! bai, geixeago
ere,eman baietz, alkarren leian, beartsuak eta aberatsak!" (EAS 41).
Artikulu horretako amaiera aldera ordea, Lizardik ironiaz eginiko aipamen
hauen arraildura sendatzeko bezala Kirikifio berari zuzentzen zaio barkazio
eske bezala, eta, berotasun gutxiagoz, baino hausnarketa gehiago eta irribarre
gutxiago eragiten duten komentarioak eginez:
"Kirikifio gaxoa"... Zenbatu ezin-ala zenituan adiskideak. Nork uka
lezake, aien illeta-eresia oiartzunga baitago oraindik? .. Lurralde berritik -Jainko argizko lurraldea!- ezer ezpaitira or beeko bizitza-gau
onek aunditu oi-dituan atsekabeak, ez bide da zureganafio eItzen gure
diru-otsa... Ez erreza izan ere, ezpaitago otsik! Ez beza, ordea, ifiork
artatik atera gure adiskide aundiaz aztu geranik: baizik, ainbestetarafio
dala guri-gozoa gere maitetasuna, beldur baigenduke maitearen pakea
urre-tintin zakarrez autsia!.. (EAS 43 orr.)
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Egia izatea nahi lukeen gezur batez errealitate prosaikoa estaltzekoa egiten
du Lizardik artikulu honen amaieran, baina are nabariago egiten da, errealitatearen zakartasuna eta bere sentimenduen arteko distantzia, ironiaren indarrez.
Kirikifioren heriotzaren ondoren eta sariaren gaiaz idatziriko artikuluari
amaiera ironikoa baino lirikoa ematen asmatu bazuen ere, beste zenbait artikulutan gaiaren inguruko polemika biziak berotuta, Lizardiren ironiak erregistro sarkastikoagoak hartzen zituen.
Lizardiren Bergarako edo Zumaiako hitzaldien estilo zaindua eta landua,
edo "Euskera andiki sofiekoz"ekoa, zenbaitetan jasoa eta bestetan lagunartekoa,
"Olermen irakite" edo "Erdibearra"eko lirika eta irudi metaforikoez ernari dagoen prosa horrekin ohituriko irakurleari, edo beti umoretsu, bizi eta ohar gazigozoez zipriztindua dagoen prosa neurtu eta igurtziriko horrekin ohiturikoari,
benetan deigarria egingo zaio "Gure bideko mugarriak" artikulua, Lizardik idatziriko azkena, bere estiloak har zitzakeen errejistroen aberastasunaren lekuko
paregabea dena.
Berezia da, zalantzarik gabe, artikulu hau, eta beharbada zati bakar batek
ez lezake artikulu honetan Lizardik bere prosari eman zion tonu sarkastiko
mingotsaren berri eman. Izan ere, hizkeraren erabileran maisutasun aparta erakusten baitu, bere aurkakoen armez baliatzen delarik bere burua gerizatzeko.
Inoiz ez bezalako hizkera mordoiloan idatzia dago artikulua, Lizardik berak
ere erraz eta herrikoi idatzi zezakeela frogatuz, baina bera idazle zail berrizaletzat salatzen zutenek berek ohi zutena baino askoz errejistro herrikoiagoaz
erantzuten dienez, burla bihurtzen da. Erdal maileguak edo, erdarazko esaera
osoak erabiltzen ditu artikulu honetan, berariz, edo erdal hitzak barnean dituzten euskal esaerak: "serio samar jarrita","eskribatzalle","nazioak","diru-kontuan", "el patron oro", "errenditu", "EI patron Txirrita", "EI patron Mujika",
"EI patron Jauregi","errazago konprendi dezazuten", "deskantsu-arri", "planto
egin", "erderazko teatro au traduzitu bear diguk", "vanguardismoa", "tristea",
"denok eskribatu dezagula "con sintaxis" esaten dana", "aproatu", "kunplitzen
baditugu"...
Lizardik aitortua zuen lagunek eskatzen ziotela "mas argi y menos garbi"
idazteko. Horregatik, bere "idazle ilun"aren ospe horrekin zirikaldi ugari egiten
zizkiotelako egiten ditu bere errazaletasunaren aipamen ironikoak artikulu honetan zehar. Konparazio baterako, euskal eredu errezenetatik zailenetaraino arteko zerrendakoen artean berak errezena duela gogoko esaten du:
"Ni -guziok ezagutzen nazue- errez amorratua naiz, ta argatik Txirrita-arria daukat aukeratua.("EAS 130 orr.)
Horregatik, errazale denaren bentajak balitu bezala hitzegiten du, sarkasmoz:
"Saieskia babarrunetan egosia baino naiago omen luteke euskeraz
idazten dan guzia nornaik atxitzekoa balitz; bafia, beren Ian mamijario
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oiek nai bafio nekezago sortzen dira... Ai! Ez nik bezela jokatuko balute: bertsotan naiz itz zelaiez, nik barrena ustutzea, ta Bedaiorafioko
guziak mara-mara jabetzea, guzia bat izaten baita!...
Denak ez dira ordea, artarakoak. Berez bear Billabonakoa. Ta gauzaez
oeri, zer egin bear zaie? Ukatu egingo al diegu beren erako mugarri
lakartxo bat bederik bidertzean sartzea?...
Ara. Badet nik laguntxo bat. Erraz-zale purrukatua da, ifiorena irakurtzerakoan. Bafia, bera idazten asten danean, luma biurritzen zaio,
ta ifiork ez dio kolperik konprenditzen.
Gertatu izan zaio ifioiz adiskideen batek lantxo bat eskatzea: "Aizak
i, itzaurre bat egin bear diak; erderazko teatro au traduzitu bear diguk... , Bana!' .. (au eskua altxata) faborez! erreza izan dedilla, e?...
Vanguardismorik ez diagu bear!. .. Koitauak, bada, eginalak egiten zitun, ni naiz testigu; ustez, aingeruak bano malizi gutxiagokin itzak
josten zitun; gustoa egingo ziolakoan, bere lantxoa eskaleari ematen
zion; ondorenen zai gelditzen zan, begi zearka... Otza ta kopetan zimurra besterik etzun nabari izaten bazterretan, eta geiago gabe atsekabez beterik etxera baztertzen zan. Ez izan nonbait Billabonakoa."
(EAS.131- 132 orr.)
Lizardiren artikuluetako asko eta asko bere garaiko testuinguruari edo polemiko giroari loturik daudelako interes gutxikotzat joko lirateke, baldin eta
ilustratzen saiatu naizen estilo erakargarri honetan idatzirik ez baleude. Estilo
dotorea, landua eta literarioaren errejistroak bezain egoki eta maisuki erabiltzen
jakin zuen umorez, ironiaz edo sarkasmoz zipriztindutako pasarteetako irrijorrazko iharduna, sarritan kritikatzen zuen jarrera absurdoa edo jasanezinaren
aurreko etsimendua eta amorrazioa adierazteko bide ere bazena. Nire ustez,
Lizardiren idazlanok estilo dotore, literario eta ironiko horrek zigilatzen eta balioztatzen ditu, aldi berean.
Bestalde, Pizkunde garaiko jarrerak eta pentsamoldeak hobeki ezagutzeko
parada atsegina eskaintzen dute Lizardiren artikuluek. Esate baterako, Eusko
Ikaskuntzaren barruko aktibitateak eta jokaerak, Euskaltzaleak taldeak eratzen
zituen ekintzak eta jailadien nondik-norakoak... Azken horiei buruz mintzatzen
da, esate baterako, eta egindako ahaleginari buruzko hausnarketa egiten du Labaienen "Euskal-Eguna" antzerkiari eginiko hitzaurrean. "Atari-Jarduna" izenburuaz argitaratu zuen saiotxoan jaialdi horiek antolatzeko lanak azaldu ondorenean, honela zioen "Bai. Ori guzia ederra zan. Batez ere, erbestetik lasalasa zetorrenak ala zerizkion. Bana aurretiko nekeak?... Zenbat eskutitz, zenbat
joan-etorri, ta itzul-inguru, ta diru-biltze, ta bizkar-ezur biguntze, ta amorrazio
latz! Beti agintarien azken erabakia zer izango. Baimenik iritxiko bazan, zirauna lurrean bano areago bear ibilli. Uriko batzorde-osatzea ere lanbide irristagarria zan. Jakifia, alderdi ta margo guzietarik bear, ta agintarien aldekorik,
berriz, eztago zer esanik: batzorde burugoa eman oi genion. Bai berak ere
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inoizka Ian larriak guri! Arik eta -jatexe-jabea bazan, noski- arako dantzarien bazkari gora-bera eskeni arte, ez gendun 10 onik izaten. Batzutan alkatea,
bestetan sekretario biurria, urrena auzo-errien arteko ezin-ikusia, apaizek ere
atera oi zituzten aldika beren maratiltxoak -geienetan laguntzalle sutsuenak
genitun arren-: zana zala, korapilloa ta burruka, bear ez ana. Burruka ixilla,
ori bai; ezpanetako irriparre bigunez ta ezkerreko eskuan biltze'aal zenduan
zuurtasun apurrez irabazi bearrekoa" (EAS 143-144 orr.)
Lehenengo euskal eskolak sortzeko, euskal egunkaria sortzeko, idazleen
lana bizkortzeko sariketak, ekitaldiak etabar antolatzeko eginiko Ian asperrezinarren islada eta lekukotza ere badira Lizardiren artikuluak.
Baina baita bere ihardun literarioaren inguruko idazlanak ere 'Erdi Bearra'
eta 'Olermen irakite' bezalakoak. 1930etik aurrera, gero eta ugariagoak dira
literatura inguruko artikuluak eta asmo literario hutsez idatziriko saiotxoak ere
bai.
Literatura Lizardirentzat autonomiadun arte bat da, gizartean funtzio bat
bete lezake, eta berak sinesten du benetan betetzen duela, baina berezko erritmoa du literaturak, ez daiteke antolatu, behartu edo dirijitu eraman behar duen
bidea. "Olermen irakite" edo "Erdi Bearra" bezalako artikuluek literaturaz duen
kontzeptzioa ematen digute aditzera estilo bereziki ederrean, bere prosazko lanen artean goi-mailakoenatzat jotzen diren idazlanak bilakatzeraino. Lizardirena normaltasunaren erreibindakazioa da, baina gurea bezalako hizkuntza baten egoera soziolinguistikoan bere aldarrikapenak irauli egiten zituen ohiko
euskaltzaleen irizpideak eta Aitzol bezalakoen proiektu salbatzaileak.
Izan ere Lizardik eta Aitzo1ek literaturaz eta honen gizarte funtzioaz duten
ikuspegi ezberdintasunetik sortu zen eztabaida zerean datza, gizarte-funtzio
hori literaturaren gainerako funtzio guztien aurretik jarri behar den ala ez, eta
jakina, Lizardik ezetz deritzo, eragin sozial hori, izatez gero, belaunaldiz belaunaldi gertatzen dela, literatur mota eta maila guztietakoen loratze askearen
fruitutzat.
Lizardiren artikuluen artean aparteko saila merezi dute literaturaren ingurukoen artean, kritika literariotzat izendatu litezkeenak, "San Luisen Bizitza"
edo "Gure Baratzatxoa" bezalakoak, zein irakurle ohartua zen erakusten digute;
halere, Orixeren prosazko eta bertsozko obrei buruz eta Lauaxetaren "Bide barrijak" liburuei gazteleraz eskainiriko kritikoa literarioek Lizardiren nortasun
literarioaren irudi gardenagoa ematen digute, zein zorrotza den kalitate literarioaren alorrean, inoiz ere adiskidantzaren berotasuna gutxitu gabe, baina atsegina izateko gogoak kritikaren leialtasuna lausotzen ez duelarik.
Gogoangarriak dira, era berean, asmo polemikoz idatziriko "Andereno
Izardi"; garaiko andere ederrenaren aukeraketa egiteko sariketez diharduen irrijorrazko artikuluxka, edo lagunekin ifarraldera eginiko ibilalditxoa azaltzen digun "Donapaleura joan-etorria" izenekoa. Baina are aipagarriagoak dira lite-
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ratur asmo hutsez idatzi zituela pentsatzen dudan "Etxe barne Bizia" izeneko
bi artikuluak, lehenengoa Espainiako Parlamentuaren bilkuretako baten kronika
ohartua dena, eta bestea bere etxeko giroa deskribatzen duena.
Gazteleraz idatziriko beste zenbait artikulutan sumatzen den bezala, Lizardiren prosaren estiloak, dotorezia, errejistro ezberdinetan iharduteko dohai
paregabea, ironia eta umorea konbinatzen dituela aipatu behar da, baina bere
estilo horrek deskripzioan lortzen du bere goren maila. Lizardiren artikuluetan
sarritan agertzen dira pertsona, egoera edo paisaiaren deskripzio deigarriak.
Horregatik, bere estilo deskriptiboaren indarraren berri bazekielako landu zituen bereziki, bere hitzetan esateko, "bodeg6n viviente" edo "ia zinea" diren
"Etxe barne bizia" izeneko bi artikuluak.
Lizardiren prosazko lanei eginiko omenaldi xumea izan nahi duen nire hitzalditxo honen amaieratzat, aipatu berri ditudan azken hauen artekoren bat irakurtzea litzateke egokiena, baina ez nizueke entzuleoi tristuraren gandua begietaratu nahi gorasarre honen amaieran, garaiko giro politikoa azaltzen zuen
etxe barne biziaz handik gutxira gertatu zirenak ere oroimenera etorriko bailitzaizueke. Bestetik, bere etxeko giroaz eta haurren inguruan zituen itxaropenak gogoratuko banizkizue, aldiz, zein denbora gutxi geratzen zitzaion, eta
bere nahiak nola zapuztu ziren jakiteak bihotz-mina emango liguke...
Horregatik, amaitzeko, bere dohai deskriptibo paregabeei gorasarre eginez
amaituko dugu, eta irrifarrea ezpainetan dugula gainera, Donapaleura joan-etorri hori Lizardirekin batera egin zuen adiskiedetako bat, "Uitzi" izenez aipatzen
duena Nikolas Ormaetxea "Orixe" baitzen.
Lagun mina izan zuenaren deskripzio gogoangarria egiten du, baina zeharka bezala, joan-etorriaren gora-behera xumeak jaulki ahala. Kontakizunaren
harira, Orixeren portaera, iritziak, izateko era etabar erretratatzen ditu, umorez,
eta, aldi berean, samurtasun handiz.
Iparraldean Donapaleuko jaialditxoan izan eta gero, itzulian Nafarroako
Elizondon geratu ziren afaltzeko, "Ordun azaldu ziran gure arteko zaarpil guziak. "Uitzi"k artu zun, leenbizikoz, astindu eder samarra. Nik, aren berri nekian bakar onek, galdegin nion, biurriki: -Ta?.. "Uitzi"... goizekoa esango al
degu, ba?.. Larri zan gizagajoa! Ukabilla estu-estu egifiaz: -Jainkoak barka!..
Ez gero!. .. Gure mai-muturreko lagunak -Larrain eta Rekaldek: -Zer,zer? ..
Jakin biar diagu ori... Ta zirika nik, berriro; ta, berriro -jateari zearo uzteka,
noski -"Uitzi"k: -Jainkoak barka!! Ez dezazula esan!! !. ..
Gezurra dirudi latifiez ta griegoz jakin gizonak eta "tranpa" txiki bat aitortzeko ainbestcrafioko lotsa.
Bafia alperrik ibilli zan. bein artara ezkero ni ere enengoan ixiltzeko, ta
aren urduriak gero ta axkureagotzen ginduzen guziok. Ta, astiro-astiro, itzezitz... orra jalki guzia...
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Ura jolasa atera zuten artatik beste biak! ...Polita zala jokoa, alegia! ... Ea
ura al zan bere burua agiriz, idaz-bidez, zintzo ta zuzentzat erakuska diarduan
kristauaren egitekoa?... Bazetorkela urrena ere zuurtasuna, gizabidea ta olakoak
aipatu ta goresten: esango zutela berok, nornaik ikasteko eraz ta tokian, gizaseme makur ura nolakoa zan larrugorrian ikusi ezkero1...
Entzutekoa zan, ta parrez lerregin bearrekoa, ango aria. Larrain sudurruts
betaurreko-aundi burusolla ta Rekalde betozko-illun bizar-beltza, patata errea
bafio legorrago biak, "Uitzi"ri berebizikoak botatzen... Ta "Uitzi" gizagajoa,
berrogei urtetik gorako gizaseme tinkoa, estu ta larri, esku batean ogi-puska ta
bestean ollasko-izterra (ta agoan bietarik aski), bere burua gerizatu ezifiik, neri
erru guziak egotzi naiean, neronek alako egin bideetan sartu bai omen nun
(egia zanez...)
Eskarrak gerekin genduan apaizari. Oben artarik, eta aren antzeko guzietarik, bertan jaretzen ginduala esan baitzun; orduntxe "Uitzi"ren gogape bildurbera asi zan baretzen, ta ekin zion jateari biziagoki, leen galdu astiaren ordafiak nondik jasoko.
Beste gairik asko maxiatu zan. Aitatu zun norbaitek erderaz ta euskaldunen
itsusiz ta kaltez idazten duan eusko gazte bat... Baita ere orretzaz "Uitzi"k ifioiz
argitaratu iritzia. Izan ere, badirudi gure errian arrogarritzat artzekoa ote dan
beste ifion lotsagarri litzakena... Berotu zan "Utzi" bere aburu-alde, ta igerri
zion alegia patarraren ontzixkak: ipurditik autsi baitzun, mai gafiean ukaldika..." (EAS. 160-161 orr.)
Bukatzera noa horrenebestez, eta mila esker entzule izan zaituztedan guztioi.

LIZARDlREN AMETSEZKO BIDAIA
Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an.
Karlos Otegi

"Bidaia" kontzeptua zentzu estuan, berezkoan, eta zentzu zabalean, irekian, har daiteke.
Zentzu, modu estuan ulertuz gero, bidaia, aurren-aurrena, bidaia erreala da,
bidaia gauzatua, egiatan burutua, eta dakigunez, berez, ibilaldi luzea, espazioan
zehar egina, denbora tarte luze xamarra eskatzen duena, paraje ezezagun edo
urrutietarantz zuzendua.
Zentzu zabalean hartuz gero, berriz, bidaia litzateke ez soilik bidaia erreala, baizik eta baita imajinarioa ere, irudimenez, ametsez, desiraz egindako bidaia; orobat, bidaia, zentzu zabalean, ez litzateke bakarrik bidaia propioki, berez, dena, baizik eta baita ere, analogiaz, konparazioz, irudiz hitz eginez,
pertsonak, norberak, era batera edo bestera, bere jokabide edo pentsamoldean
egiten duen edozein aldaketa, mugimendu, desplazamendu, bai fisikoa, lekuz
eta denboraz, bai izpirituala, barrukoa, barnekoa.
Bidaia zentzu zabal honetan hartzen bada eta Lizardiren Ian literarioa -eta
bere bizitza- arretaz aztertzen, zera sumatzen da: gure idazleak hiru bidaia
mota burutzen dituela, hiru modutara dela bidaiari.

a)

BARRURANZKO BIDAlA

Lizardik bere barrurantz, bere barne-barneko muinerantz bidaiatzen du,
edo, nahiago bada, sakontzen duo Lizardi, bere poemetan -eta baita bere biziesperientzian ere- bere barruko gune sakonen eta izkutuenerantz daraman bidetik dabil, gogoz, izpirituz.
Jarrera hau bere poemetan nabari da argiro. Lizardik bere adimenean eta,
batez ere, bere bihotzean sakontzen duo Horrela, "Biotzean min dut", "Ondargorri", "Gure mintzo", "Etxeko keea" edo "Etxeko sagastia" bezalako poemetan, bere sentimendu, desio, atxekimendu eta oroitzapen barnekoenetariko
batzuk bildu eta erakusten dizkigu.
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"Agur!" poema bera ere, barruranzko bidaia bat da. Poem a honetan Lizardik egin, eta poetikoki adierazi, nahi duena zera da: gaixo dagoen, burua
galdu duen bere adiskidearen -Onuzkiren- adimen eta bihotzean sartu, nahasmenduz jotako adimen eta bihotz horietara iritsi, eztiki, leunki -loak hartutako basoan ilargia baino eztiago, dio Lizardik- adimen eta bihotz gaixo
horiek suspertzeko, barrutik piztarazteko.
Badira "Asaba zaarren baratza" eta "Gure mintzo" olerkietan zenbait bertso-Ierro non Lizardik, modu labur eta trinkoz, bere barne guneaz eta gune
horretara iristeko bidaia eta ibilaldiaz espreski, propioki, mintzo den. "Asaba
zaarren baratza" poeman, gure poetak esaten digu nola bere asaba zaarren baratze horretan sartu eta hutsik, utzia, hondatua, ikustean, bere barru-barruan
gordetako aspaldiko oroitzapenek, joandako garai argitsu eta oparo baten oroitzapenek, jadanik galdutzat zeuzkanak, berriro azalera, kanpora, argitara etorri
nahi duten:
Barru-muiieka gauean,
su itzalitzaka zaarra gar garri
dabilda biur-naiean.

Hau da, nere barru-barruko gauean, ilunean, muinean, itzalitzat nuen, ustez
itzalita zegoen su zaharra, aspaldikoa, gar gorri bihur nahiean dabilkit orain.
Eta "Gure mintzo" olerkian, poeta, irudimenez, zurubi edo eskailera bihurrez, bere izatearen leku sakoneneraino jaisten da, barne muin horretan gordeta zeuzkan oroitzapen aztarnak bilatu asmoz:
Ordun, yetxi nazu lezera;
nark gere muiiean dugun itzalera.

Beraz, bidaia, jaitsiera, sakontzea, gau, itzal, leize ilunera, gizakiok, guztiok, baita Lizardik ere, geure muin-muinean dugun eta nekez ezagut daitekeen
eremu horretara, aurrekontziente eta inkontzientearen mugetan kokatzen den
gune horretara.

b)

INGURURANZKO BIDAIA

Berc barrurantz bidaiatzeaz gain, Lizardi bere ingurura irteten da, bere ingurumarietan dabil; bidaiari da bere inguru hurbil, ezagun, egunerokoan. Hau
da, hain zuzen, bai bere poemetan, bai bere bizitzan, Lizardik maizen burutzen
cta garatzen duen, eta guk ondoen ezagutzen dugun poetaren bidaia mota.
Lizardi, bidaiari gisa, berc mendirantz ateratzen da, bere mendira igotzen
da, "Berriro igo nauzu ene mendira"; basoan barruratzen da, "Basora naiz",
"Udaberri, uste-ezik, / arki dut basoan"; asaba zaharren baratzera iristen da,
"Otzaldi zom balen itzuli, / yoka nagokik alea"; Zarauzko -Ondaurtz, bere
poemetan- inguru ederraz gozatzen da, Muno-txiki, Mendilauta, Zarauzko ka-
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lea, Frantziskotarren komentua, eta abar; itsasertzera hurbiltzen da eta haren
kresal bixigarria nabari du, "Gesal eiozko bisutsa / emen duk berezi"; Tolosa
inguruko parajeetan ibiltzen da eta Txindoki mendia ikusten, "Neguz untzi lirain, laiio-gaiiean, / Txindoki, orain agokit aurrean "; eta abar.
"Bultzi-Ieiotik" olerkia, "Oi, lur, oi, lurf ", da, agian, Lizardik bere inguruan zehar egiten duen bidaia, ibilaldi honen adierazgarririk bikainena. Martxan doan treneko leihotik begira, gure poetak, goiz jaio berrian, bere lurra,
Euskal Herriko lurra zeharkatu eta ederresten du:
oro lal'io

mee batek estalia,

urrez oro
eguzkiak yantzia...

c)

URRUTIRANZKO BIDAIA

Zentzu analogikoz, konparazioz, "bidaia" deitzen ditugun bi bidaia mota
hauez gain, hots, barruranzkoa eta ingururanzkoaz gain, Lizardik hirugarren
bidaia mota bat burutzen du: urrutiranzkoa, toki ezezagun eta urrutietarainoko
bidaia.
Aurreko biak, berez, gehienbat, sakontzeak, hausnarketak, irteerak, paseo
moduko ibilaldiak badira, oraingo hau, bai, propioki, bete betean, bidaia da.
Leku urrunetarantz egindako honetan, egiazko bidaia baten ohiko osagarriak
aurkitzen ditugu: helburu edo jomuga bat, prestaketak eta irteera edo abiatzea,
paraje ezezagun eta ezohikotan barna jarraitutako ibilbidea eta, agian, itzulera.
Lizardik, bere bizitzan, ikasketak edo Ian arazoak zirela medio, Espainian,
batez ere Catalunyan, zehar bidaiatu zuen; baita Frantzian -Parisen egona
zen- eta Alemanian ere, bere eskutitzetan jaso daitekeenez. Guzti hauek bidaia errealak, egiazki gauzatuak dira.
Baina, orain, axola zaiguna, batez ere, bere bidaia imajinarioa da, bidaia
ez erabat baina bai neurri batez gauzatua, irudimenaren, desiraren bidez. Munduan zehar, munduari bira eginez, ametsez, gartsuki, buruturiko bidaia dugu
hau. Lizardiren bidaiarik luzeena da. Honi eskeiniko diogu, hemendik aurrera,
gure arreta.
Munduan zehar, Euskal Herritik urruti dauden lekuetara egindako ametsezko bidaia hau, bi testu edo idazkitan dago jasoa, azaldua: bata bertsozkoa,
"Eusko-bidaztiarena" bere poema ezaguna, 1931koa, eta prosazkoa bestea, gutxiago ezaguna, "Alain Gerbault. Itxasozti bakartia", hau da, nabigatzaile bakartia, izenburu duena, kronologikoki poema baino lehenagokoa, 1929an ida-
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tzia eta 1930ean argitaratua baita (1). Bi testuok elkarren artean oso estuki
lotuak daude.
Lehenengo testuan, "Eusko-bidaztiarena" olerkian alegia, ongi ezaguna denez, Lizardik euskara "zernaitarako", "noranaiko"nahi du; edozein gai, edozein errealitate azaldu ahal izateko gertu, prestatuta nahi du euskara. Lizardirentzat euskara gai da, bai, baserri giroa, mendiko errealitatea, itzuli, adierazi,
poetikoki kantatu ahal izateko, baina unibertsoan badira beste mundu asko,
arrotzak, ezezagunak; horiek ere adieraztera iritsi behar du euskarak. Hizkuntza
berriztatu, gaitu egin behar da, "yakite-egoek igoa"; bere oinarria gorde behar
da baina bere itxura, azala, berritu, zaharberritu alegia, edo Lizardik bere poeman dioen moduan,
sofia zaar, berri gogoa;
azalorizta, muin betirakoa.

Horrela, Etxeparek laurehun bat urte lehenago euskarari, mundura irten zedin, zuzendutako gonbidapena berrartuz, errepikatuz , "Heuscara, / ialgi adi
kanpora (...) Heuscara, / habil mundu guzira", Lizardik, poema honetan, ezkonbidaia, ezkonberrien bidaia bat imajinatzen du: ezkonberriak, poeta eta hizkuntza, euskara, munduan zehar, munduaz harantzago ere, unibertsoan barrena,
izarretaraino, doaz, elkarrekin errealitate berriak aurkitu, jaso, itzuli eta bertsoz,
poetikoki, kantatzeko. Poeman, biok, eskua elkarri emanez, irudimenez, desioz,
itsasoak, irla-multzoak, basamortu zabalak, izotz-herriak, hiri nagusiak, "Ortzi
oro eta egute oro", zeharkatzen dituzte. Euskara, honela, gai bihurtu behar da
mundu guzti hauek itzultzeko. Helburua ez da, noski, -itxuragabekeria bailitzateke- euskara mundu osoan zehar zabal dadin, mundua euskara sar dadin
baizik.
Beraz, bidaia, gehienbat itsasoz egindako bidaia, da poema honen egitura
artikulatzailea.
Beste testuan, prosazkoan, Lizardik Alain Gerbault nabigatzaile frantziarrak, belauntzi batean, bakar-bakarrik, munduari bira eginez 1923tik 1929ra
bitartean burutu zuen bidaia jasotzen du, kontatzen duo Oihartzun handiko bidaia izan zen; Gerbaultek berak liburu bat idatzi zuen bere bidaiaren xehetasunak emanez. Bidaiak hainbesteraino erakarri zuen Lizardiren arreta eta interesa ezen artikulu 1uze bat eskeini zion, orain aipatzen ari garen artikulua,
hain zuzen.
Zer esaten edo jasotzen du Lizardik artikulu honetan? Zein da beronen
oinarrizko edukina? Labur eta irakur ditzagun pasarte esanguratsuenetariko batzuk.
(I) Lizarditar Xabier, "Alain Gerbault. Itxasozti bakartia", Argia'ren Egutegia, Donostia,
Ifiaki Deunaren lrarkola, 1930, 68-74. orr. Lizardiren artikulu hau berrargitaratua izan da berriki
-gurea jadanik inprimategian zelarik- Erein argitaletxearen eskutik, "Milabidai" saileko Gerbault bakartia liburuskan.
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Alain Gerbault -idazten du Lizardik-, "ingeniero argia da, guda nagusian egazkari (edo abiadore) ausarta izana, kirol-zale amorratua, batez ere «tennis» deritzan sare-pelota jokoan. (...) Ta gure gizonak zortzi toneladako ontzitxo bat aukera ta erosten du, lirafia bera (...). Aize-oial utsezkoa da (...).
Ingelesez zun ontzi orrek izena -«Fire Crest», au da: «Suzko Gallur»- ta
Alainek eztio aldatu".
1923ko apirilean itsasoratuta, Europatik abiatuz, Atlantikoa zeharkatu ondoren, "Alain [jarraitzen du Lizardik] New-Yorketik 1924.eko urrilla 2.ez abia,
ta aurtengoxe [1929an alegia] garragarrilIa ll.ez -lau urte ta zortzi ilIabetez
gero- Azores ugarteetara (isleetara) eldu da; beti sarkalderuntz (eguzkia sartzen dan alderuntz) ontzi-aurrea dula; irurogei milIa kilometro itxasoz, bakarbakarrik eta aize-indar utsez, bete ondoren. Beraz, leengo [Europa-New York]
eta oraingo [New York-Azores] bide-aldi biak elkartuaz,lurbira osoa egin duo
(...) Ifioiz gaurdafio egin etzana, lurbira ori guzia gizon bakar batek -bera
ontzi-nagusi ta bera ontzi-morroi- ibiltzea". Elkano, esango du Lizardik, izan
zen lehenbizikoz munduaren biribil osoa neurtu zuena; Elkanok, ordea, lagunak
bazituen, Alain Gerbaultek, berriz, ez.
"Oraitsu [segitzen du Lizardik], Alain Gerbaultek, bigarren bide-aldi arrigarri orretaz liburu bat argitara duo A la poursuite du soleil du izena: euskeraz
Eguzkiaren jarraika. Bide-aldiaren erdia artzen du, ta beste liburu baten bidez
emango omen aren ondarra. Eguzkiaren jarraika ortatik jakingarri batzuek jaso
ta ipifii nai ditut emen."
.
Lizardik, jarraian, Gerbaulten bidaiaren xehetasun eta pasadizo zenbait jasotzen ditu. Horrela, adibidez, zertan ematen zuen eguna, denbora, itsasoan,
azaltzen du: eguraldi ona zela, zenbaitetan irakurri egiten zuen, besteetan eguneroko berriak idatzi, fonografoa entzun, edota arrantzan egin. "Bafia [idazten
du Lizardik] zori ederreko arrantzalea da Alain: geienetan eztu, arraiak atxitzeko, bere burua nekatu bearrik. Arrai egalariak bai baitira urrutiko itxasoetan,
ur-azaletik ate berebiziko jauzka aundiak egiten dituztenak: olako zenbait,
noiznai, ontzi gafiera datozkio, eskua luzatu besterik eztula..."
Hau giro ona zenean; ekaitza, "amarna metro ta geiagoko uin edo olatu
aundiez inguratua" zegoenean, horrelakoetan "egun osoa timoiari itsasita (...)
egona zan", ifioizka batere 10 egin gabe "ontzi gafiean erne gau osoan".
Lizardik bere artikuluaren tarterik handiena Gerbaultek Polinesiako irleetan egindako egonaldiaren azalpenari eskeintzen dio. Hara nola deskribatzen
duen atoloi bat: "Ikusgarriak omen dira, Alainen esanaz [dio Lizardik], 'atoll'
oiek. Itxas-xamorro mota batek apurka-apurka egindako lana dira. Biribillak,
erastuna irudi; toki bakar batean etenak, barreneko ur geldirako sarbide. Erastun dalako ori oso axala baita; aretxengatik urrutira legorrik ezta ageri, ta utsutsik gafiean sortutako zuaitz (arbo!) ederrak. Kanpotik, itxas zabala aldetik,
olaska ta apar zuria; barrenen, crdiko ur geldi-geldian, ametsezko pakea; ta,
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ondora begiratu ezkero, margorik biguin eztienak. Ta ugarte zoragarri oietan
jendea bizi da; bertar (berta-tar) edo 'indijena' beltzak".
Gerbault Karibe itsasoan, Ozeano Bareko irleetan -Galapagoetan edo Polinesiako zenbait uhartetan (Mangareva, Markesak, Bora Bora edo Tahiti), adibidez- ibili zen eta uharte guzti horietan egundoko harrera egiten zioten, opariz josi eta elkarren arteko lehian iharduten zuten Alain beren bazkaldar
izateko. "Perla arrantzaleekin ere [erasten du Lizardik] egun eder batzuek bota
zitun. Igarilari izugarriak omen dira. Lasa-Iasa egin oi dute, tiburoiez jositako
uretan".
Gerbault txundituta ageri da paraje, irla haien ikuskizunaz. Baita Lizardi
bera ere esaten duenean, harridura honen arrazoia emanez: "Alako lurralde ederrik, noski!. .. Benetako atsegin-toki edo paradisoa omen-dirudi..."
Tankera honetan, beraz, taxutzen du Lizardik bere artikulua, Gerbaulten
bidaiaren berri emanez.
Bi testuen, poemaren eta artikuluaren, aurkezpena egin ondoren, hel diezaiogun bereziki bigarrenari, nabigatzaile frantziarrari eta beronen bidaia luzeari eskeinitako artikuluari, Alain Gelbaultentzat erreala den eta Lizardik irudimenez, ametsez, bere-berea egiten duen munduan zeharreko bidaiari.
Eta hori bi helburuz. Artikulu honek, bidaia honek, balio bai baitu:
1. Batetik, "Eusko-bidaztiarena" poemaren sorrera, genesia eta barne eraketa argitzeko, hobeto esplikatzeko.

2. Eta, bestetik, Lizardiren mundu ikuskeraren, pentsamoldearen ezaugarri zenbait ezagutzeko edo egiaztatzeko.
Ikus dezagun aurrena lehenengo puntua, alegia, "Eusko-bidaztiarena" poemaren eta Gerbaulti eskeinitako artikuluaren arteko lotura genetiko eta eratzailea.
I. Bi testuok alderatuz, konparatuz gero, benetan uste dugu prosaz idatzitakoa, edo nahiago bada, nabigatzaile frantziarraren bidaia, elementu, motibo, iturri giltzarri dela "Eusko-bidaztiarena" poemaren sustraiak edo idazketa
baldintzak argitzeko, bere sorrera eta konposizioa ulertzeko, poemaren irudi
artikulatzailearen izaera eta genesia esplikatzeko.
Lizardik, lehen aipaturiko Etxepareren bertsoetan ezezik, Gerbaulten bidaian ere aurkitu zuen euskararen gaitasunari buruzko mezua, ideia, poetikoki
komunikatzeko behar zuen irudia, figurazio aproposa: munduan zeharreko bidaiaren irudia, alegia. Gerbaulten bidaia egiazkoan oinarriturik, Lizardik hizkuntzarekin batera egin nahi zuen desirazko bidaia imajinatu, amestu zuen.
Agian, Etxeparek eman zion ideia, mezua, euskara kanpora irtetzearena; eta
Gerbaulten bidaiak behar zuen irudia, figurazioa.
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Gerbaulten bidaiaren eta poetak euskararekin batera egiten duenaren artean
elementu komun ugari aurkitzen dugu.
Bi testuotan, gaia, ardatza, bidaia da -erreala batean, irudimenezkoa,
ametsezkoa bestean-, eta biotan munduari bira eman, mundua zeharkatu nahi
da. Gerbaulti buruz Lizardik "lurbira osoa egin nai luke" esaten du hasieran;
geroxeago, "lurbira osoa egin du". "Eusko-bidaztiarena" poeman ere, bidaia
unibertsaltasun ezaugarriz janzten da. Adibidez: Maiteder -hori baita poeman
euskarari ematen zaion izena- modu hiperbolikoz, bihozkada sutsu batek eragindako hiperbolez goresten da, "ezpaitun ezer / Lurbiran ederrik i bezain
eder"; lurraren gerrian, erdialdean kokaturiko basamortu zabalez mintzo da,
"Lekaro zabaL Lurraren gerri "; Euskal Herritik urrutira daraman bidaia da,
"uztagun, aLdikoz, EuskaLerria", "baserriz Landa nai aunat ager- / -arazi'; lurretik harantzago, izarretaraino ere irits litekeen bidaia, "goazeman zerura igoz,
/ izar urdifietarafioko asmoz".
Gerbaulten bidaia erabat itsasoz eta belauntzi batez burutua izan bada, poetaren eta hizkuntzarenean ere itsasoa oinarrizko elementua da, bidaia itsasoa
aurkituz eta zeharkatuz hasten da: "Itsaso bare, zeLai urdifia / muga-biribil,
beLar-urdifia "; itsasketa edo nabigazio zantzuak tartekatzen baitira, "Dagigun
arraun ", "izotz bat untzi gure ibilgoa ", eta abar.
Beraz, munduan zeharreko bidaia, itsasoa eta itsasuntzia bi bidaietan errepikatzen diren osagarriak dira.
Bestalde, bai batean, bai bestean, itsaserdiko egunsentiaren, goizaldearen
edertsunak eta misterioak liluratu egiten ditu bidaiariak. Gerbaultek harriduraz
kontenplatzen du eguzki jaikiberriak argitutako itsasinguru exotikoa, "goizaldean, eguzki esnaberriak lilluragarriro argituta" -dio Lizardik. Egunsentiaren
sorgindurak erakarri egiten ditu biziki poeta eta bere maitea, "goizaLdea duk
sorgifia".
Bi bidaiotan urrutiko irleetara iristen da. Gerbault, gorago esan dugunez,
Ozeano Bareko, Polinesiako irleetan lehorreratzen da. Poeta eta bere bidai-Iaguna ere, beren ametsezko bidaian, irla berorietara ailegatzen dira; horregatik
dio Lizardik -poemaren zortzigarren estrofan nabigatzaile frantziarraren izena
espreski aipatuz- irla horietara iristean, agian, Gerbault bera aurki lezaketela
zuhaitz exotikoen azpian atseden hartzen. Hona hemen ingurugiro exotiko hori
poetizatzen duen estrofa:
Iguzkipean ugartedia...
Ur zabalean oial zuria...
Zuaitz arrotzen azpia,
eun oztiiiek itzalia!
Or bide zetzan Gerbault bakartia...

Rala Gerbaultek nola gure bidaiariek itsasoan barna egindako beren bidaian, tamaina handiko izotz-blokeak,(icerbergak alegia, topatzen dituzte. Ger-
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baultek -dio Lizardik artikuluan- "maiz zitun begien asegarri itxasoa ta
itxas-bizidunak ezezik, legorki ikusgarriak. (...) oietako bat: «Kicker- Rock»
deritzan arkaitz zuti" erraldoia. Poeta eta euskara izotz-herrietara, lurralde jelatuetara iristean, izotz-bloke bat da beraien untzia:
Legorra zuri, beltz itsasoa:
izotz bat untzi gure ibilgoa...

Alain Gerbaultek New York hiria hartu zuen eskala egiteko, kai hartzeko.
Hiri erraldoi horretan amaitu zuen lehenengo bidai-aldia, eta hor itsasoratu zen
bidaiaren parterik luzeenari ekiteko. Gure bidaiariak ere, Gerbaulten modura,
hiri handi, nagusietara iritsi eta bertako giroa jasotzen dute:
lri nagusi, giza-erlauntza:
zorapenezko aruntz-onuntza,
sumabearra, yakintza,
sal-eros ekurugaitza,
gure elkar-indarrak itzuli bitza!

Baina bi bidaia hauen artean sumatzen ditugun xehetasun hauez -eta beste batzuez- gain, zera azpimarratu nahi dugu: biak abentura bidaiak direla.
Lizardiren ametsezko bidaia, Gerbaultena bezala, abentura, arrisku, ordurarte
ifiork gauzatu ez zuen esperientzia berri gisa antolatzen da. Gerbault da bealuntzi batez eta bakar-bakarrik munduari bira ematen dion lehenengoa. Poetak
euskarari eginkizun berri eta arriskutsua proposatzen dio: munduan zehar bidaiatu eta paraje eta errealitate arrotzak aurkitu, itzuli eta abestu ahal izateko.
Egia da, bai, ezkon-bidaia bat dela, eta, beraz, bidaiaren helburua bizi berri
bat sortzea dela, poetaren eta hizkuntzaren arteko maitasunezko harremanetik
sorturiko haur ugari ekartzea, alegia, bidaian zehar aurkituriko mundu berriak
itzuliz bertso, kantu, fruitu poetiko ugari asmatzea:
Otoi, Yauna, ibilgo-buru,
maitasun-edermen-zitu,
aur begi-argirik anitz bekargu;

baina, hala ere, nahiz eta ezkon-bidaia gozoa izan, bidaia arriskuz eta abenturaz
janzten da, poeta eta euskara lurralde ezezagunetan menturatzen dira, ikertu,
esploratugabeko errealitatetan barna aurrera egiten dute.
Abentura horretarako, Gerbaulten bidaia arriskutsurako bezala, adorea, ausardia, eroapena eskatzen da. Horixe da, hain zuzen, Lizardik, bere artikuluan,
Gerbaultengan nabarmentzen duena: Alain "gizakume oi-ez bat" da, "naimenuts, gogozain-uts". Eta bidaiari frantziarraren argazkiaren aurrean harriturik
dio: "Sinistu aal-diteke, gorputz orrek alako zain bizia ezkutatzen dunik?" Lizardik Gerbaulten kemena eta nahimen sendoa goratzen ditu. Horrela, ulertzekoa da, poetak euskarari bidaiarako gonbidapena hitz pizgarriez, suspergarriz,
beldurra aIde batera uzteko eskatuz, egitea:
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Ez adi beLdur, nere Maiteder:
baserriz Landa nai aunat ager-arazi, bazterrik-bazter,
arroki; (...)

Ulertzekoa da, baita ere, Lizardik bere poema Unamunori eskeintzea. IdazIe bilbotarra euskararen etorkizunaz eta gure hizkuntzak kultur modernorako
duen gaitasunaz ezkor zenez, Lizardik poema hitz hauekin eskeini zion: "Unamunotar Mikel, yaun argiari, gure ausardi gorriaz yabetu dedin".
Dena den, Lizardi eta euskararen abentura ez da zoroa, burugabea. Lizardik, poeman, baztertu egiten du bere zentzugabekeriaz itsasoan amildu zen Ikaro izaki mitologikoaren jokaera. Gure bidaiarien ausardia ez da ausarkeria. Lizardik amestutako bidaiarako, euskararekin izar urdiiietaraino iristeko, hego
sendoak, ezin urtuzkoak nahi ditu.
Honenbestez, "Eusko-bidaztiarena" poemaren eta prosazko artikuluaren
arteko, Gerbaulten bidaiaren eta poeta eta euskararen bidaiaren arteko lotura
genetiko eta estrukturatzaile estuari dagokionez.
2. Gerbaulti buruzko artikulutik, gainera, Lizardiren pentsamoldeaz, bere
mundu ikuskeraz zehazpen, jakingarri zenbait ondoriozta, atera daitezke.
Artikulua arretaz irakurriz gero, laster konturatzen gara Lizardik gogoz,
izpirituz, desioz, bat egiten duela, identifikatu egiten dela, kide sentitzen dela,
Gerbaulten bidaiarekin. Artikulua Gerbaultekiko mirespen eta harriduraz, nabigatzailearen bidaiari, egitandi edo balentriari atxikitzen zaion norbaiten idazmoldez edo tankeraz dago idatzia. Irudi du, benetan, Lizardik, bere barru-barruan, bidaia honen mineria, nostalgia, sentitzen duela, alegia, pozik egingo
lukeela berak ere Gerbaultenaren moduko bidaia bat. Lizardik bere burua, Gerbaulten antzera, Gerbaultekin batera bidaiatzen ikusten duo
Lizardik, "Eusko-bidaztiarena" poeman, euskarari bere irudimenezko bidaia proposatzen dionean, aurren-aurrena nahi duena, bilatzen duena, da, noski,
esan dugunez, euskara bera gaitzea, prestatzea, "zernaitarako", "noranaiko':
Baina -uste dugu- desiratzen duela, gartsuki, baita bidaia bera ere; amesten
duela ez soilik euskara igoaraztea, baita mundu berrietaranzko bidaia exotikoa
egitea ere, Gerbaultena bezalakoa. Lizardi identifikatu egiten da nabigatzaile
bakartiaren bidaiarekin. Zergatik?
Lizardi ahalegin, proiektu zailen aldekoa da; itsasoa maite du, ez mendia
soilik; Gerbaulten nahimen sendoak eta izadiarekiko, paraje naturalekiko erakusten duen zaletasun sutsuak erakartzen dute.
Lizardik, bere artikuluan, honela biltzen du neurri handi batean berea ere
den nabigatzailearenjoera hau: "Izadiaren maitale goria, Jainkoak begi aurrean
ipifii dizkigun edertasunak zorarazten dute; gizonaren egintzen aIde berriz, eztu
ederretsi aundirik. Batez ere ia gorroto du gizakundea, giza-Ianduaren izaera
alegia: au da, itz batez ta erderaz esateko -gorroto du 'zibilizazioa' ...".
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Lizardik bat egiten du Gerbaultek izadiari, itsasoari, urrutiko lurraldeei eta
bertako herriei, hitz bitan, naturala den guztiak duen edertasunari adierazten
dion errespetu eta zaletasunean. Gerbaultez ari dela, Lizardik behin eta berriro
errepikatzen du antzeko ideia: "Izadia gorri-gorrian atsegin zaio giza ikuturik
gabe. Gizadiak, berriz, jare, beren oiturak eta izaera nabari; inork azpiratu, ez
aldatu, ez biurritu gabe".
Alainek bere liburuan -jasotzen du Lizardik- argi eta garbi adierazten
du irla haietako batean, atoloi haietako batean, hango "legortxo batean pozik
geldituko litzatekela betirako, bertan emaztea artu, koko-ostozko txabola bat
egin, ta, noizik-bein, inguruko legorretara, itxasozko ibillaldiren bat". Lizardi,
desio hori jasotzean, bere barruan, nolabait, bere desio propioa ari dela adierazten uste dugu. Lizardik, paradisu naturalak maite ditu. Agian, berak ere, leku
exotiko, libre, paradisiako batean bizitzea amestu zuen.
Eta izadiarekiko zaletasunean bat egiten badu, bat egiten du baita ere Gerbaultek zibilizazioari, zibilizazio mota bati, bederen, dion gorroto edo, nahiago
bada, mesfidantzarekin. Gerbaultek salatu egiten du europar, oro har, mendebaldar zibilizatuok bertako herriei eman diegun tratua, beren bizitzan eta ingurunean sortu dugun desoreka, desitxuraketa, hondamena.
Lizardik, Gerbaultekin batera, Ozeano Bareko irleetako herriei buruz ari
dela, zera aitortzen du: "(...) lurbira osoan danik enda (kasta) zintzoen ta xaloena, atseginena, bai omen da ura (...). Zoragarriak omen dira. (...) gizakumerik otxan eta maitekorrenetakoak". Eta bere buruari honako galdera hau egiten dio: "Itxasalde urrun aietan giza-landuak (gizon 'zibilizatuak') egindako
lanari zer derizkio Alain-ek? .. Bada... , geienetan negargarria dala".
Lizardik, bere burutapenak eta Gerbaultenak gurutzatuz, elkarlotuz, modu
gogorrezjarraitzen du: "Gizon zuriek zatarki atzipetu (enganatu) ta lumatu izan
baitituzte gizajoak. (...) leen-leen zorionez ta pakean bertarrak bizi ziran baso,
ibar ta itxas-ertz zoragarrietan, gaur aien ondakin negargarria bano ezta arkitzen : gizakume beltz banaka batzuk, ta aiek eri ta ondatuak. Eun urte bano
gutxiagoan gizon zuriek ugarte aiek zearo bertarrez soildu dituzte. Jo 'Tahiti'
deritzen ugarteetara ta an ere gizadia Alain-ek nai bano aurreratuagoa, landuagoa... Berebilla (automobilla) emendik, neskatx apanak andik, 'nai-ta-ezin'eko
etxea 'pranko'! ... 'Tahiti'ko gizakunde (zibilizazio) berezia; ango oiturak, dantzak, jantziera, olerki zaar ederrak; guzia da galdua, ta ezin ezerk bear-bezela
oien utsunea bete.. .".
Era berean, Karibeko irleetako biztanleei buruz mintzo delarik, zera hau
gaineratzen du kolonizazioaz: '''Karibeen' itxasoan barrena dabillela, leenleengo bertarrak ikusi nai lituzke; Kolon besoak zabalik artu zuten aiek... bana
badaki ongi, bat bederik ez uzterano ondatu zituztela europear zuri arro gizalanduak, 'zibilizatuak' !".
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Noski, aipatzen ari garen azken arazo, iritzi edo aukera ideologiko, pertsonal eta sozial hauen planteamendua, funtsa, ez da hain sinplea, askoz konplexuagoa baizik. Gerbaulten eta Lizardiren jarrerak, adierazi ditugun moduan,
hein batean idealistak dira. Hemen garatu ezin ditugun fiabardurak egin beharko lirateke. Bereizi beharko lirateke zibilizazioak dituen, dakartzan aIde argitsuak, onuragarriak eta aIde ilunak, makurrak; kontuan hartu beharko lirateke
jarrera sozial idealisten eta bizi baldintza erreal pragmatikoen arteko tirabirak;
orekatu beharko lirateke aurrerapenaren, progresoaren eta naturzaletasunaren
arteko tentsioak; uztartu beharko lirateke herri-sustraien iraupena eta kanpoko
indarren eragina ; kontuan izan beharko litzateke zein kontestutan egosi diren
bai Gerbaulten, bai Lizardiren aukerak, jarrerak; eta abar. Bistan denez, azalpen
edo Ian honen mugak gainditzen dituzten arazoak dira hauek.
Dena den, ikusi edo zirriborratu dugu zein aldetara makurtzen den Lizardiren aukera, zein den Lizardik mutur edo polo horien artean nabarmentzen
dituen aukerak, bere idazkietan, behintzat. Buka dezagun aitortuz Lizardik bazituela munduan zeharreko bidaia desiratzeko , amesteko, benetako motiboak,
arrazoiak. Lizardik honela amaitzen du Gerbaulti buruzko artikulua: "Eztezu
emen gauza onik, Alain adiskidea... Koralezko ugarte aietarik batean koko-ostoz txabolatxo bat egin artean, ezta zuretzat pakerik...".
Agian, Lizardik, azken hitz hauekin, bere sentimendua, bere desio propioa
adierazten ari zen. Lizardik, dudarik ez, Euskal Herria zuen helburu, Euskal
Herrian bizi nahi zuen, herri honi bere ahalegin guztiak eskaini. Baina, halaber,
urrutiko koralezko irlak, munduan zeharreko bidaia -desioz, irudimenez, besterik ez, gauzatu ahal izan zuen bidaia-, bere ametsetariko bat zen.

ATHANASE BELAPEYREREN
III. MENDEURRENA
Sohiita, 1996-07-20

ATHANASE DE BELAPEYRE. HAREN FAMILIA,
BIZITZEA ETA LANA
Sohata, 1996-07-20
Jean-Louis Davant

Diala him mente xiixen (1696 urtean) agertii zen Zuberoako eiiskaran idatzi den egiazko lehen libiiria: "CATECHIMA LABURRA / ETA JESUSCHRIST GOURE GINCO JAUNAREN E(:AGUTC1A / SALVATU I(:ATECO".
Horren idazlea: Athanase de BELAPEYRE apeza, Sohiitako erretora (ordian
Sorhoeta zen, Belapeyrek hola izkiribatzen dii), Ziiberoako bikari jenerala eta
ofiziala edo elizako jiijea ("<;uberoa" idazten dii Belapeyrek). Mauleko de
BELA-tiarretarik zen, eta heben amifii bat aipatii behar diit Bela familiaren historia.
Bere biiriaz biirgoi zen familia hori. Erraitera iizten zian Hongriako errege
ohien ariatik horra zela. Berak pretenditzen zian Nafarroa Garaiko Belez (edo
VELAZ) de Medrano aria zaharrean ziala iitiirria. Bena diala mente bat, Jean
de JAURGAIN ziiberotar historiagileak probatii zian geziirra zela, paper faltsii
elibatetan finkatiirik, eta San Goin-eko laborari etxe batetarik horra zirela Belatiarrak. Hortaz bi afera iiken ziitien XVII. mentean, eta biak galdii, jakile andana bat aldikal agertiirik San Goienetik haien aitzi.

BELA FAMILIA

XVI. mentean, Gratien BELAC, San Goineko laborari baten semea, Biarno
hiillaneko herri hortarik jin zen ezkontzaz Sorhoetako Domec etxe nobleala,
eta holaz nobletii. Ziiberoako zindik haitatii zien eta gero erregeren prokiiradore-ordari agitii zen (1550 urtean). Ez dakit eiiskara hastapenetik bazakianez,
orano ere Biarno bazter hortako etxau elibatetan bizi beita gure mintzaje hau,
ala Sorhoetan ikasi zian, kanpotik horra zirenek berriki arte iisatzen zien bezala.
Ordiiko ziiberotar haboroxeak bezala, katolika zen Gratien de Bela. Maulen beitzian etxe bat, hartan liizaz gorderik etxeki zian Regin, Oloroeko apezkiipia, Jeanne d' Albret Nafarroako erregifiaren ihes beitzabilan hura. Jeanne
d' Albret, Henri IV.ren ama, protestant erelijionearen sakatii nahiz ari zen bortxaz denetan. Ziiberoa ez zen haren peko legez eta "de jure", Frantziako erre-
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geari lottirik beitzagon, bena "de facto", pratikan, Nafarroaren hegalpean bizi
zen, historian tisti agitti zeion bezala, bena heben arrazo doblez, Baxe-Nabarre
eta Biarnoko lUrretan etxekandere beitzen Jeanne d' Albret, bien artean ohattirik
dela Ztiberoa herria. Bi aldiz (1569-an Montgomery-rekin eta l587-an Beltzuntze-rekin), Biarnoko protestant armadak xeheki ztitian Ztiberoa eta Nafarroa Beherea, ehtin bat eliza phtirti errez gisala. Gratien de Bela-ren seme Gerard-ek ere desmasiak tiken ztitian Mauleko bere hontarztinetan. Bena bai1e eta
epaile izentatti zian Nafarroako errege Henri-k, orano katolika zelarik gure ztiberotarra. Gero protestant egin zen hau, nonerebeita Catherine de Johanne andere protestantarekin egin zian ezkontzaren ondorioz.
Bi seme tiken ztitian Gerard Belakoak: Jacques (Maulekoa) eta Isaac (Sorhoetakoa). Jacques, ztiberotarren delegatti izan zen l622-an, bai eta erregeren
baile eta jtije l633-an. Andere katolika batekin ezkonttirik, bera protestant egon
zen. Arren bere kargiaren betatzera ez zien titzi nahi ztiberotarrek, eta nekez
erauntsi zian Lextarreko auzitegian. Gizon baketsia zen Jacques, eta ekintzan
beno hobea pentsamentiikan. Behin Biarnoko protestant lagtinen eraso bat piztetik epantxatti zian, hargatik salatti gabe, Arnaud de Maytie Oloroeko apezktipiaren lagiingoarekin. Protestant izana gatik, ztiberotarrez haitatiirik izan zen
Ztiberoa herri honen interesen zaintzeko: Louis XIII.ak Ztiberoa Paueko Parlamentiari lotti nahi beitzian, Belak ardietsi zian Bordelekoari lottirik titz lezan,
ztiberotarrek nahi bezala. Horiek orano gogoan ztitien errelijione gerletan Biarnoko protestanten ganik egari ztitien sarraskiak. Arren bere protestant alderdiaren gainetik iganez, oso ztiberotar abertzale agertii zen Jacques de Bela
(1586-1667).
Idazle jakintsia zen, mintzaje andana baten jabe. Etiskara eta biarnesa bazakitzan haurretik. Gaineala ikasi ztitian latia, grekera, gaztelania, italiera, frantzesa prefosta, hebreoz ere zerbait. Obra nasaiak titzi ziitian, frantzesez haboroenik. Hanixko, zoritxarrez, galdti dira, eta besteak ptiblikatti gabe daude,
zonbait phtirti Bibliotheque Nationale delakoan. Haren etiskal atsotitzak agertti
ztitian Clement-Simon batek, beste Ian batzien zatiekin: "Le protestantisme et
l' erudition dans Ie pays basque au commencement du XVII siec1e. Jacques de
Bela, Biographie. Extraits de ses oeuvres inedites, Paris, 1896". Bestalde badtit
haren idazki baten fotokopia, Pierre de Souhy zenaren ganik tikena, harek Biblioteque Nationale-an kopiattirik, Matalazen matxinadaz: "Journal de l'insurrection des Basques sous la conduite de Matalas". Beraz "les Basques" dio
ztiberotarrentzat: horrek orhitarazten deit gure xaharrek "tiskaldtinak" errairen
diela beren btiriez. Besteak "manexak" dira prefosta.
Ondokoetarik bat izan zen XVIII. mentean Jean-Philippe de Bela zaldtina.
Europa gtizia kurritti zian gerletan. Frantziako erregearentzat Ztiberoan altxatti
zian "Volontaires Cantabres" delako errejimentia, zoinen bandera Zalgizeko
elizan beitago. Maulen kolejio baten eraikitzeko diharia eman zian, bena ondoriorik gabe. Libtirti elibat idatzi ztitian, haietan "Histoire du Pays Basque"
delako bat, argitaratti ez dena. Biblioteque Natironale-an dago eskii-izkiribiiz.
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HAREN BIZITZEA

Athanase de Belapeyrek sei haurride ziitian. Algarretarik berhezteko,
BELA izena emendatii zien hitzondoko btiztan desbardinez: Belapeyre, Belaspect, Belapoey, Belagrace, Belaperite ... orai agorttirik da Bela-tiarren aria, gizonen aldeetik phtirii: arren galdti da haien izena. Bere aita Jacques bezala, eta
bere ama ez bezala, protestanta zen Athanase, bena katolika egin zen eta gero
apeztii. Teologia ikasi zian Tulusako tinibertsitatean. Bere amarekin, aitaren
konbertitzera lehiatii zen thai gabe, damtirik: protestant hilen da Jacques, 81
urteetan.
Athanase, bere kusi Andre de Bela-k, Sorhoeta Domekeko jaun zen bezala,
herri hontako erretorgoala presentatti zian. Bena haren anai Pierrak beste apez
bat nahi zian kargti hortako, CONGET izenekoa: dtida gabe TARTAS-en "Ontsa
hiltzeko bidea" libtiriari, apezkiipiaren ordez, inprimatzeko esktibidea eman
zeion bikari orokor hura bera. Conget baliatii nahi izan zen Belapeyre gaztaroan protestant izan zelakoaz. Parlamentian xuritti zien eztabada, bai eta Belapeyrek auzia irabazi eta holaz agitii Sorhoetako erretor.
Proseskari gaitza zen Belapeyre, parropiant emazte batekin auzitan erauntsi
zian, bai eta Mgr de Salettes bere apezkiipiarekin ere. Arnaud-Franc;ois de
Maytie-ren konfidantxa tiken zian beti, bena hau zentti zelarik, apezktipti berriak Athanase kentti nahi tiken zian ofizial (elizako epaile) kargtitik. Gure Belapeyrek afera eman zeion auzitegiko tribtinalean, eta irabazi! Ez da harritzeko
begietan hartii balin bazian orozbakoz apezktipiak. Bere apeza ezin heziz eta
ezin bazterttiz, haren indar eta potere handienen ezabatzera lehiatiiren da.
Ztiberoako ofizialgoa txtitik etxekiko dti Belapeyrek, bena hura hil baiko,
kargia deseginen dti Oloroeko apezktipiak. Aitzinetik, bere kateximaren agertzetik epantxatii nahi tiken dti. Athanasek bere testamentian dio, l693-an, baimena beti tikatti deiola apezktipiak, beren arteko eztabaden ondorioz. 1696-an
ptiblikatzera heltiiren da halere.
Bena katexima berri bat agerttiko da l706-an, arren 10 urte berantago, de
Revol apezktipiaren manaspenean, de Maytie kalonjeak frantzesetik titztilirik:
"Catechima Oloroeko diosesaren cerbutchuco". Oso libtirti txipia da. Bestalde
historiazko Ian gotor bat titzi zian Belapeyrek, eta bere testamentian eskatzen
dti inprima dadin izenbtirti honekin: "Vne histoire eta bonne remarques sur la
nation basque et Ie present pays de Soule". Eskaria liizatzen deio teologian
ikasle den bere lloba Jean de Belagrace-ri. Obra hori ez dakit non ediren deitean.
Athanasek bazian bati abertzale sendimentii, bai idazteko jite, Bela-tiar gtiziek bezala, denek izkiribatii beitie gtiti edo aski. Bazian nontik, berheziki bere
aita htimaniste eta etiskalzale handiari esker: ez da dtidarik ktiltiira hon baten
jabe egin zela etxean eta iinibertsitatean.
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Noiz hil zen Belapeyre? Hortaz eztabadak baziren jakintstinen artean, eta
ihork ez zakian xtixenik. Orai badakigti Michel BEGUERIE Sorhoetako jaun
alkatari esker, herriko-etxean ediren beitti, paper zaharretan, Athanase itzali
zela 1698-ko martxoaren hamarrean, hots bi urte bere katexima ager eta.

HAREN LANA
XVII. mente hori franko aberatsa izan zen etiskal libtirtigintzan, berheziki
Lapurdin, idazle andana eder batekin: haietan prefosta Sarako erretora zen
Axular, Etxeberri eta Gazteluzar Ziburukoak, Materre, Pouvreau ... Ztiberoan
ere hor dtittigti Allande OIHENART mauletar abokatia eta Juan TARTAS apeza,
Sorhoetarra, Artieko erretora. Lehenak nafarrera-lapurteraz hontti ztitian bere
olerki, poema, neurtitzak. Bigerrenak nahastekatzen dtitti, nahitara eta berak
hala erranez, ztiberera, behe-nafarrera eta aptir bat lapurtera. Azkenean heltzen
gira ztiberera htitseala: l676-an agertzen da, latizko izenbtirti batekin, "Pronus
singulis diebus dominicis", igantetako peredikti andana bat, Arnaud Franc;ois
de Maytie Oloroeko apezktipiak (1660-1681) hontarazirik, tidtiriz gure Athanase de Belapeyre bikari orokorrari. Bena libtirti txipia da, stistut gaur aipattiko
dtigtinaren aldean.
Zertako katexima hau ptiblikatti dian Euskaltzaindiak? Ez da Belapeyreren teologia hedatti nahiz, ez beita hori Akademia honen lana; gaineala fedearen erraiteko gisa zinez kanbiatti dela geroztik, erran gabe doa. Euskaltzaindiak
agertti dti leheneko ztiberera idatziaren jakile bezala, "Euskararen lekukoak"
sailean, "Iekukoak" baitira hain xtixen ere "jakileak". Udtiri zaikti leheneko
ztibererak hanitx ekarten ahal deiola oraikoari, eta hortaz haboroxago erranen
deiziet ene mintzaldi hontako azken hitzetan.
Zertako ber ortografaxaharrean? Belapeyrez geroztiko lehen agerraldia
beitti, Koldo MICHELENA zenari hortaz aholkti galtatti neion: ihardetsi zeitan
hobe zela lehenik hola-hola tiztea, eta tidtiritti zeitan arrazo ziala, zeren balinba
letra elibat herotsez kanbiatti dirateke Belapeyrez geroztik. Etsenpltitako, Nren aitzinean 0 ezarten zian, gtik U ahozkatzen dtigtilarik ere. Adibidez ONTSA eta HON idazten dti (ahozkatzen zian bezala dtida gabe?), gtik orai UNTSA eta HUN erraiten dtigtin lekian (nahiz ortografa oso berrietan "ontsa" eta
"hon" idaztera titztiltzen giren). Bena prefosta, beste argitalpen bat egin baledi,
ortografa berrian ezar deite, edo zaharrean eta berrian btirtiz-btirii.

EUSKALTZAINDIAREN EDIZIO KRITIKOA
1983-an agertti zen, itxtira honekin:
1. Ene Ian bat, Ztiberoako etiskaran, ordtiko historiaz, Belapeyre-ren etiskaratzaz eta abar...
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2. Belapeyre-ren lana bere ortografaxaharrean, bena oraiko itxiiran inprimatiirik.
3. Dokiimentii zonbait frantzesez.
4. Belapeyre-ren hiztegia.
5. Haren lana fotokopian hartiirik: franko Ian gotorra da, 312 osto aldetan, arren 156 ostotan. Bi zati badiitii Ian horrek, eta lehena iirhentzen dii Arnaud-Fran~ois de Maytie apezkiipiaren frantzesezko manii, ordonantza batek,
1675 urtean izenpetiirik eta sinatiirik. Bigerrenak azken perpausetan herroka
elibat ezabatiirik badiitii gure libiirian. Bena geroztik osorik helarazi deitzat aita
Junes CASENA VE-HARIGILE-k: eskerrak har ditzala.

HAREN EUSKARA
Ziiberera trebea da, eiiskara xotil, noble, zainharta. Ez dii perpaus liize,
iilhiin, konplikatii ez biihiirririk. Haren xedea da klarki mintzatzea, errelijioneko gaizen argi eta garbi agertzea, jende xeheak ontsa entelega ditzan. Apez
lagiiner aholkii hau emaiten deie: "Hartaco Catechima honez labur eracaxi behar ducie Bestacal, cer misterioac hoyetan igaran diren, Predicu lucez beno
ihikiago eta hobeki (...). Arren Jondane Paulec Corintaco Populiari cioan be~ala
(...) ezne edatera eman dericiet, eta ez iate borthitz bat. Ciec ere ene Aurhidiac
cien ardier eguia gorac go~a eraci itcetcie eztiki, labur eta ardura, hoyen ikhastera eli~ala gin eraciz". Eta berak ederki betatzen dii hor agertii dian xedea.
Oraiko ziiberotar batek aisa entelega dezake haren eiiskara, kanbio giiti
edirenen deio. Izatekoz ere, gurea beno zabalago da haren ziiberera, beste eiiskalkietarik hiillanago da, hiztegian phiirii. Geroztik, eta siistut mente honen bigerren partean, arroztiixe zeizkii haren hitz elibat, "manexka" iidiiri zeizkii, edo
"eiiskara batiikoak". Hona etsenplii zonbait:
"A~ant~a, an~o,

arras; Bazkokari, bekatore, beldur, bila, biziki, Buruila;
cer gatic, chipi~aro, cinegotci; dago; emakumea, erant~un, erhokeria, estali, ezaba; garren (eta ez "gerren"), gehiago, gerta, goihenetic, goiztiria, guelditu; haur~aro, herio, hitz eman (eta ez "hitzaman"), hobi, hoyek, hurren; ideki, ihes, izi; langiten; miragarri; nekezu, nor gatic; onets, ostico (eta
ez "ostikata"); toki, erortoki; urgatci; urriki (eta ez "pietate"), uzta (eta ez "errekolta").
~agoan, ~aticatu,

Eiiskal hitzen galtzen ari gira, frantzes hitzak behar gabe sartiiz: holaz
praubetzen diigii Ziiberoako eiiskara eta beste eiiskalkietarik hiirriintzen. Hobe
diigii Belapeyre-ren etsenplii ederrari jarraikitzea. Badiigii haren ganik zer ikas
orai ere ziibereraz idatzi nahi diigiinek.
Halere, ihor ez beita perfeit ez eta hiitsik gabe, estakiiria zonbait badii Belapeyre-ren eiiskara eder horrek ere. Galizismak agitii zaitzo noiztenka perpau-

66

EUSKERA - XLI (2. aldia)

saren joskeran eta plegietan, zonbait aldiz iidiiri beitie frantzesetik hitzez-hitz
iitziilirik direla. Areta Belapeyrek ez dii hola iisatzen, nasaiki erakusten dii badakiala hobeki aritzen. Arren eta beraz, niagozii ez ote diren frantzesetik xiixenka hartiirik libiiriiko zati elibat phiirii. Agian piintii hori argitiiren deikii Pe110 AGUIRRE-k. Hortaz fida niz, Befiat OIHARZABAL-ekin ediren beitiit
belhagileez ber-ber gaiza dioiela Belapeyrek eta MATERRE "lapurtar" idazleak. Materrek lehenik idatzi zian, behar bada beste norbaiten iitziilpena eginez
harek ere. Befiatek erran deitanaz, beste zati elibat ere bardinak badiitie Materrek eta Belapeyrek. Eta nola Materre-ren idazkia Pello Aguirre honen ganik
dian, pentsii diit haboroxago erranen deikiila Pellok.

AZKEN HITZAK: ESKOLA HONA
Ziiberoako eiiskara idatziaren aita diigii arren Belapeyre. Ziiberera klasiko
bat erabilten dii, ez dena xoko batetakoa: ez Basabiiriikoa, ez Pettarrekoa ... Ez
Urriistoi, Muskildi edo Barkoxekoa ... Denez bat egiten dii, erdiko bide zabaletik, xendak eta bidexkak bazter iitzirik. Diala him mente hasiriko bide hori
aitzina ekarri deikie haren ondotiko apez idazleek. Zaharra izana gatik, ez zait
arrotza Belapeyrek eman eiiskara. Giiti gora-behera, haur denborako kateximan
erabili diigiina da, elizan orano edireiten dena: eiiskara "igantena" (ordian ja
berhezten beikiintian arropa igantenak eta astegiinenak).
Hori da nik uste oraiko idazleek orokorki erabili behar diigiina, xokokeriak
baztertiiz, eta halaber arrunkeriak. Ez niz akort erraiten delarik, hala nola pastoraletik jelkitzean, egiin oroztako mintzajean idatzi behar dela, "astegiinena"
beita hau, iisii arrunta, mihi piintala horra zeikiina oker edo xiixen, ahal bezala,
natiiralki eta bertan, plegii hon edo txarrekin, asmatzeko denborarik gabe. Egia
da popiiliaz entelegatiirik izan behar dela, hori bai. Bena izkiribiiz ari denak,
mintzajea eraiki eta eijertii behar dii halere, hortako denbora hartzen beitii, hitzak eta plegiak hor xiixentzen ahal beitiitii elheak ez bezala, eta idazkiak agerian baratzen beitira, erranak aldiz hegaltatzen.
Euskara batuari ere zerbait ekarten deio Belapeyrek, dela hiztegian, dela
aditzaren denboraldi batzietan. Ez niz xehetarziinetan sartiiko heben, janik idatziak ez diitiit arrapikatiiren. Haboro jakin nahi dianak "Edizio kritikoa" har
dezala otoi, han edireiteko mentiiran.

BELAPEIREREN CATECHIMA LABURRA-RI
OHAR JAKINGARRI ZENBAIT

BURUZKO

Sohata, 1996-07-20
Pello Agirre Sarasola
O. Jaun andreok, arratsalde on!
Lehenengo eta behin eskerrak eman gura dizkiot Euskaltzaindiari, Belapeirek idatzi dotrinaren argitaratzearen oroitza gureganatzeko egiten den ospakizun honetan esku hartzeko parada eskaini didalako.
1. Aurten 300 urte, 1696an inprimatu zuten Catechima laburra Paben,
Jerome Dupoux inprimatzailearen lantegian. Euskal liburu anitz, bereziki Zubeman ondutakoak, Biarnoan izan ziren inprimatuak, hala nola XVII. mendean
Tartasen biak, Onsa hilceco bidia (1666) eta Arima penitentaren occupatione
devotaq (1672), Orthezen "Iacques Rouyer Erregueren Imprimagalia baitan"
zein Gazteluzarren Eguia catholicac (1686) Paben Desbarats inprimatzaile-familiaren lantegian. Hurrengo mendean Martin Maisterren Imitacionia (1757)
ere, esaterako, Paben Desbarats-tarren moldiztegian izan zen "mouldegco Leteretan egarria".
Atzerriko inprimategietan konposatzaileek (hots, tipoak, letrak banan-banan hartu eta testua osatzen zuten langileek) ez zekiten euskaraz. Ondorioz,
euskarazko liburuak usu inprimatze-hutsez josita plazaratu ziren. Gaur filologooi dagokigu testu zahar horien edizioak paratzean inprimatze-errakuntzak
atzeman eta zuzentzea. Catechima laburra-z den bezanbatean, liburuaren Iehen
partean bigarrenean baino inprimatze-huts haboro ediren ditut. Aipa dezagun,
bestalde, lantegi berean (Jerome Dupoux baitan, Paben) inprimatu 1706ko katiximak, Jacques de Maytiek zubereratu zuenak, askoz huts gehiago dituela.
2. Trentoko Kontzilioak herriaren hezitzea ezarri zuen eginbide gehien,
baina Frantzian haurrei dotrina irakasteko mugimendua geroago azkartuko da,
XVII. mendearen bigarren erdian. Kristau-ikasbideen argitaratzeaz den bezanbatean, 1670 urtearen inguruan jar dezakegu muga. Izan ere, 1670 arte apezpiku gutxik inprimarazi zuen elizbarruti-katixima (erran nahi baita, barruti
osoan irakatsiko zen eskuliburua) eta handik harat dotrinak ugaritu egin ziren
Frantziako barrutietan barrena.
Zuberoa Oloroeko elizbarrutiaren baitan zegoen eta bertan Trentoko Kontzilioaren ezarpena berankorra izan zen. Ezagutzen dugun lehen dotrina kato-
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liko inprimatua, Belapeireren Catechima laburra, XVII. mendearen amaierakoa da. Gainera, zuberotar batek idatzi zuen, euskaraz eta elizbarrutiaren zati
euskaldunean erabiltzeko. Barruti osaka lehen katixima 1706koa da, Joseph de
Revol gotzainarena, inprimatze-huts asko dituela eta arestian aipatu dudan
hura.
3. Catechima laburra-k edizio zahar bakarra izan zuen, 1696koa. Eta bakar hura, agidanez, garai hartan Oloroeko apezpiku zen Charles de Salettes-en
onespenik gabe egin zuten. Apezpikuak eta haren bikari jenerala (hots, Zuberoan gotzainaren ordezkaria) zen Belapeirek gora-behera eta haserreak izan
zituzten. Charles de Salettes-ek katixima argitaratzeko baimena ukatu egin zion
Belapeireri beti ere. Ondorioz, Catechima laburra-k ez du portadan izenburuan
ohikoa zen "halako apezpikuaren manuz inprimatua". Halaber, ezta agertzen
liburuaren atarikoetan apezpikuaren ordenantza nahiz mandamenturik. Gotzainak halako ordenantzen bidez parrokia orotan kristau-ikasbide hura, hura eta
ez besterik, irakats zedila agintzen zuen. Catechima laburra-k, besteak beste,
Belapeire ofizialaren bi ordenantza (frantsesez bata, euskaraz bestea) dakartza
hasieran.
Ez zuten Belapeireren kristau-ikasbidea urte askotan barrena irakatsi Zuberoako parrokia-eskola eta elizetan. Izan ere, hamar urteren buruan, 1706an,
Joseph de Revol Oloroeko apezpiku berriak elizbarruti osoan erabiliko zen lehen dotrina inprimarazi zuen. Frantsesez ondu zuen kanpotarra zen apezpikuak
eta, herri xeheak frantsesik ez zekielarik, euskarara eta biarnesera itzularazi.
Jacques Maytie Oloroeko kalonjea eta Zuberoako bikari jenerala izan zen katixima berriaren euskal itzultzailea. Maytieren itzulpenak, beraz, Catechima laburra ordezkatu zuen. Eskuliburu berriak, jakina, "Joseph de Revol hanco
apezcupiaren manuz eguina" du izenburuan, eta Oloroeko gotzainaren ordenantza dator hasieran.
4. Badirudi Pierre de Chamalbide eta beste apaiz zuberotar batzuk bultzatu zutela Belapeire katixima izkiribatzera. Bazen beharrik. Izan ere, Belapeireri sinesten badiogu, 1686an apaiz batek euskaratutako kristau-ikasbide
izengabea ez zuten apaizek ontzat eman, abade gazte hark huts askotxo egin
baitzituen hala dotrina azaltzean nola euskaraz baliatzean.
5. Belapeireren liburuak bi parte ditu. Lehendabizikoak giristino-dotrina
osoaren azalpen laburtua dakar galdera-erantzunez eratua. Dotrina osoa dator,
erran nahi baita, Trentoko Kontzilioaren kristau-ikasbidearen lau atalak: kristauak sinetsi (Credoa), eskatu (otoitzak), egin (manamenduak) eta jaso behar
dituenak (sakramentuak).
Katiximaren bigarren partean urteko besta gehienak azaltzen di'ra: Jesusen
festak, Mariarenak eta santuenak. Bigarren parte osoa frantsesetiko itzulpena
da, Bossuet frantses apezpiku ospetsuak idatzitako katiximatik jasoa da. Bossuet-ek 1687an Catechisme du diocese de Meaux liburu mailakatua inprimarazi
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zuen, jakintza rnaila desberdinei dagozkien hiru katixirnaz osatutako liburua.
Hirugarren katixirna da Belapeirek ia hitzez hitz itzuli zuen iturria.
Belapeireren liburuaren erdia itzulpena izatea ezustekoa izan da. Frantsesez idatziriko dotrinen oihan zabalean barrena abiatu nintzelako egin nuen aurkikuntza. Zuberotar egileak ez du itzuli duenik adierazten, izenburuan ez dator
Bossueten aiparnenik. Garai hartako idazleen ohiturak, jakina, ez ziren egungoenak. Eta ohikoa zen beste autore batengandik hainbat pasarte bere hartan
jasotzea, iturriaren inolako aiparnenik egin gaberik. Nolanahi ere den, Belapeirek ehundik gora orrialde euskaratzen ditu.
Lehen partearen bi iturri ere ediren ditut. Sei zati Materreren Dotrina Christiana-tik jasoak dira, eta beste hainbeste Bossueten katixirnatik. Izan ere,
garaiko ohitura zen katixirna berri bat ontzerakoan aurreko eskuliburuez baliatzea. Eta kristau-ikasbide batzuek ospe handia zuten erdietsia Frantziako elizbarrutietan barrena.
6. Zuberoan aspaldi egiten zen euskarara hurreratzeko lekukorik bikainenetakoa dugu Catechima laburra. Bi arrazoirengatik: 1. Belapeire zuberotarrak nagusiki bere sorterriko hizkera erabili zuelako, hau da, ez zelako behenafarrera edo lapurterara gerturatzen saiatu. 2. Testu luzea delako.
6.1. Belapeirek zubereraz, bera rnintzo zen euskaraz, izkiribatu zuen katixirna. Aldi hartan izan zen beste jokabiderik: Oihenart zuberotarrarena, esate
baterako. Ahalik eta irakurle rnultzorik zabelenera iristeko autore zaharrek beren sorterriko hizkera hedatu beharra zuten, jende gehiagorengana iritsiko zen
hizkera orokorragoa eskaini. Baina Belapeireren irakurlegoa rnugatua zen, berez; izan ere, katixirna irakurri, entzun eta ikasi behar zutenak zuberotar fededunak baizik ez ziren. Beraz, Belapeirek ez zuen bere hizkera behenafarrera
nahiz lapurterara hurbildu beharrik. Are gehiago, zuberera hutsez idatzi beharra
zuen. Katixirna izateagatik bihurtzen da, bada, Belapeireren liburua zubereraren
zuzeneko lekuko. Oihenart eta Zalgizeren olerki eta atsotitzetan, aitzitik, zuberera bilatu egin behar da, haien testuak galbahetu egin behar dira.
6.2. Besta1de, 300 bat orrialde dituen Catechima laburra XVI eta XVII.
rnendeetako zubererazko beste testuak baino askoz luzeagoa da. Aipa ditzagun,
lekuko zaharrenetik hasita, laburrak diren gainerako testu horiek:
a) Joanes Leizarragak 157lan Hun Berriaren itzulpenaren ondoren, zuberotarren lagungarri edo, ezarri zuen hiztegifioa. Zuberoan erabiltzen ez ziren
hitzen parean zubererazko ordaina eskaintzen du: behatzea, Zuberoan so eguitia; cikotza, Z chekena; neurria, Z izaria; e.a.
b) Jacques de Belaren atsotitzak. Belapeireren aitak frantsesez idatzi zituen entziklopedia moduko sei liburuki luzeetan zubererazko errefrauak tartekatu zituen. Jacques de Belaren 45 esaera zahar editatu zituen Koldo Mitxelenak.
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c) Tartasen Onsa Hilceco Bidia-n datozen hiru testu labur: Tartasen lana
inprimatzeko egoki dela baieztatzen duen testu laburra, A. de Conget eta B.
Jauregiberrik sinatua; P. Darhetz-ek Onsa-ren autoreari eskainitako laudoriozko
bertsoak; eta Bonnecase Mauleko erretoreak izenpetutako testutxoa.
d) Tartasen bigarren liburua, Arima Penitentaren Occupatione Devotaq,
argitaragarri dela baieztatzen duen oharra, Bonnecase Mauleko erretoreak eta
Fr. Nicephore izeneko fraide batek izenpetua.
e) 1676. urtearen inguruan argitara zen 33 orrialdeko liburuiioa, izenburua latinez duena: Pronus singulis diebus Dominicis [. ..]. Testu izengabea
delarik, egilea Belapeire bera izan daiteke. Izan ere Belapeirek euskaraz idatzitako ordenantzan aipatzen du urte asko lehenago pronoa idatzi zuela (ikus
19. or.). Doktorego tesian Catechima laburra eta Pronus testuetako grafiak eta
lexikoa alderatu ditut berdintasun aipagarriak aurkituz. Egindako azterketak,
bada, Pronus Belapeirek idatzia izan daitekeelako hipotesia indartu egiten duo
7. Dagoeneko aipatu dugu Catechima laburra-k edizio zahar bakarra izan
zuela, 1696koa. Zernahi gisaz, esan behar da XIX. mendearen amaieran orrialde batzuk berrinprimatu zirela. Izan ere, Biarnoko liburuzale batek hainbat
orrialde falta zituen ale zaharra zuen, eta galdutako orrialdeak inprimarazi egin
zituen Paben bere liburua osatu ahal izateko.
Catechima laburra-k, bestalde, edizio modernoa izan zuen Jean Louis Davanten eskutik, 1983an. Davant-ek ezagutzera eman zuen, edizio zaharraren
faksimilea ere eskainiz. Azken urteotan zehar doktorego tesiko kapitulu bat
osatzen duen edizio kritiko berria egin dut.
Egun egon litezkeen ale zaharren bilaketa eginda, testua osorik eskaintzeko
aukera eman didaten bost ale erabili ditut: 1. Julio de Urquijorena (Donostia,
Koldo Mitxelena kulturunea), 2. Lazkaoko beneditarren komentukoa (Intxausperen zigilua du ezarria), 3. Bonaparte printzearen alea (Chicago, Newberry
Library), 4. Antoine d'Abbadie-rena zen alea (Paris, Bibliotheque Nationale),
5. Betarram-go monastegian dagoena. Azken monastegi honetako liburuzainak
azaldu zigunaren arabera, ez dakite nolatan iritsi zen Belapeireren katixima beraien liburutegira, eta ez dute beste euskal liburu zaharrik.
8. Kristau-ikasbide zenbait euskara aski zabarrean izan ziren idatziak,
idatz-modua zaindu gabe, idazkera landu gabe, erderatiko hitzak barra-barra
erabiliz. Catechima laburra bestelakoa da, Belapeirek ez baitzuen nolanahi idatzi. Ezagutzen zuen apezek euskaraz irakasteko zituzten zailtasunak, baina euskaraz iharduteko agindu zien. Lehenago aipatu dugun 1686ko katixima izengabeko euskara ez zitzaion laket. Berak "uscara ihian eta arguian" idatzi zuen.
Erdaratiko hitz berriak erabili ordez, nahiago zuen Belapeirek esateko modu
berriak bilatu.
Mende bat eta erdi geroago, Intxauspek, Bonaparteri igorritako gutun batean, gorapaitu egingo du Belapeireren euskara garbia. Intxauspek adierazten
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dio printzeari bere ustez ez dagoela euskalliburu zaharren artean, hizkuntzaren
garbitasunari dagokionez ("1a purete du langage" dio berak), haren katiximaren
parean jartzeko modukorik.
Intxauspek Belapeireren euskararen garbitasunaz esandakoa saiatu naiz aztertzen doktorego tesian. XVII. eta XVIII. mendeetako zubererazko testuetan
sarri agertzen diren hainbat mailegu baztertu egiten ditu Belapeirek eta euskarazko hitz zaharragoak erabili. DeSir, deSiratii, errendatii, falta, obligazione,
obligatii, orazione, protsimo, sokhorritii, esaterako, mailegu oso hedatuak dira
aipatutako testuetan. Alabaina Belapeire ez da horiez baliatzen:
DeSir idatzi ordez nahiago du nahi, su nahiz gogo erabili; ez darabil inoiz
errendatii aditza: eskerrak errendatii baino nahiago du eskerrak eman; khontii
errendatii baino nahiago du kontii eman; saintii errendatii baino nahiago du
saintii egin; falta ez, bekhatii zein ogen erabiltzen ditu; obligazione ez, eginbide darabil; ofen(t)satii ez, ogen egin erabiltzen du; orazione ez, othoitz(e)
darabil; protsimo ez, khristi lagiin erabiltzen du; sokhorritii ez, iirgatzi erabiltzen du; e.a.
9. Bukatzeko doktorego tesian egin ditudanak laburbilduko ditut. Belapeireren garaia, nortasuna eta idazlanak aztertu ditut. Catechima laburra-ko
grafiak azaldu. Grafia horien ahoskerara hurbildu. Testuaren edizio kritikoa
prestatu dut, iturriak (Bossuet eta Materre) ere eskainiz. Catechima-ko hitzak
oro eta hitz guztien esanahi eta azpiesanahiak biltzen dituen hiztegia osatu dut.
Eta azken kapituluan Pronus testuaren edizioa eskaintzen dut Pariseko Biblioteque Nationalen den unicum-az baliatuz. Ondoren Pronus eta Catechima laburra gonbaratzen ditut: bi testuetako grafiak eta lexikoa.
10. Horiek izan dira gaur zuei jakinarazi nahi nizkizuenak. Esanak jakingarri gertatuko ahal zitzaizkizuen! Eskerrik anitz zuen arretagatik.

LUIS DE JAUREGUI 'JAUTARKOL'
EUSKAL POETAREN MENDEURRENA
Errenteria, 1996-VI-19/20

LUIS JAUREGI 'JAUTARKOL'-EN BIOZKADAK
TESTU AZTERKETA
Errenteria, 1996-VI-19
Juan Mari Lekuona

Badakit zerbait zabalagoa eta sakonagoa merezi zuela Luis Jauregi 'Jautarkol' -en olerkigintzak, batez ere lizardianismo-aurreko euskal poesiaren berezitasunak markatu nahi badira, eta garai haretako euskal poesian lehen mailan
zegoen olerkari errenteriarrak orduan zuen protagonismoa zehaztu nahi bada.
Egia da, bestalde, Jautarkolen mendemugan arriskuan egon garela ikaskuntzen mailan olerkariari ezer berririk ez eskaintzeko, tamalgarria izan zitekeelarik era honetako hutsegite bat. Tamalgarria eta ulertu-ezina ere bai, gaur
egun dauzkagun medioak eta ahaleginak ikusita.
Horregatik, gutxi bada ere, Euskaltzaindiko Literatura batzordeak gogoratu
nahi ditu eta balioztatu ere bai, Luis Jauregiri buruzko zenbait xehetasun nagusi, helburu hauekin: mendemugak duintasun bat eduki dezala eta kontzientzia bat, ikaskuntzen aldetik; gero, hasiera eman Jautarkoli buruzko ikerketa
monografiko luzeago bati, euskal poesiaren bilakabidea hobeto ezagutua izan
dadin mende honetako hogeigarren hamarkadan; eta Luis Jauregiren nortasuna
eta lana bistarazi, batez ere bere herritarren artean.

1.

POESI GENEROAK

Biozkadak liburua irakurtzen hasiz gem, iadanik lehenengo olerkietatik
hasten zara ikusten nolako berezitasuna duten agertzen poesia idilikoek, Verdaguer-en Idilis y Cants Mistichs liburuaren harikoek. Egia esan, gauza bera
nabaritu nuen lehendik ere, Manuel Lekuonaren Gerrateko nere hamabi kantak
poemategia aztertu nuenean; baina ez nuen uste hala izango zenik, edota hainbeste, Luis Jauregiren Biozkadak liburuan. Garaiko sentimolde bat zen nonbait.
Argigarri izango delakoan, sailkatu ditut Jautarkolek erabiltzen dituen generoak. Eta alboan jarriz zein izan ziren sarituak, atera dezakegu datu jakingarririk, Luis Jauregiren poesia ezagutzen hasteko. Hona gaien sailkapen-emaitzak:
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Kondaira idilikoak

1.1. Hunkigarria: 'Amonatxoa eskean' (B 13); 'Nekazari gaixoa', (B 15);
'Maitasun indarra' (B 19); 'Poz-agurra" (B 21); 'Itsasaldean' (B 36); 'Umezurtz' (B 49); 'Guda ondoren' (B 76); 'Alargunaren negarrak' (B 82).

1.2. Mistikoak: 'Umetxo batek bere zeruko Amari' (B 10); 'Ostiral Santu' (B 12); 'Artzaitxoa' (B 38); 'Aurtxo batek Mariari' (B 42); 'Antzekia' (B
61); 'Nere aurtxoa' (B 63); 'Aingerutxoak' (B 92).
1.3. Moralizanteak: 'Aitonaren otoitza' (B 4); 'Lotsagabea' (B 8); 'Malentxu' (B 40); 'Biozkadak' (B 80); 'Loreti' (B 86); 'Iziartxori' (B 90).

2.

Alegoria idilikoak

2.1. Emakumea: 'Zergatik' (B 22); 'Artzai-neska' (B 51), Zeruko Argiak
saritua, 1927.
2.2. Mendia: 'Bizitz menditarra' (B 23); 'Aitonak bere illobatxoari' (B
28).
2.3. Bizitza eta heriotza: 'Bizitza eta heriotza' (B 44), Euskal-Esnaleak
saritua, 1923; 'Illeta-eresia' (B 88), Euskal-Esnaleak saritua, 1926.
2.4. Udaberria: 'Udaberria' (B 13).
2.5. Eskalea: 'Eskalea' (B 95).

3.

Odak

3.1. Kulturalak: 'Bertso gaixoak' (B 1); 'Nere eresia' (B 5); 'Bai erri gaixoa' (B 17); 'Gure erria' (B 18); 'Eutsi esiari' (B 53); 'Aizkorriren oiietan' (B
57), Euskal-Esnaleak saritua, 1927; 'Aralar' (B 68), Euskal-Esnaleak saritua,
1927; 'Gustavo Adolfo Becquer-i' (B 74).
3.2. Erlijiozkoak: 'Jesusen Biotzari' (B 31) 'Asis'ko eskalea' (B 33);
'Spes unica' (B 55); 'Atozkit' (B 65); 'Mater dolorosa' (B 99); 'Jaun-artu aurrean' (B 103).
3.3. Moralizanteak: 'Nere lagun-zarbateri' (B 72); 'Amatxo-bati' (B 91);
'Gazte askorentzat' (B 102); 'Alai ta pakean' (B 105).

4.

Gorazarreak
4.1.

'Bergara'ko Jesus gurutzetuari', Euskal-Esnaleak saritua, 1926.

4.2.

'Asis'tar Prantzisko Aitari' (B 104).

4.3.

'Errenderi, nere jaioterriari' (B 46).
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Biozkadak liburuko generoak sailkatu ondoren, horrelako taxonomi lanak
dituen arriskuak aitortuz ere, zenbait jakingarri aipa daiteke azterketa honetatik.
Poema idilikoak ditugu erdiak baino gehiago, % 58, nahiz eta idiliko horiek
kondaira estilizatu bati atxekiak izan, edota alegoria baten eittea ekarri. Gero
odak ditugu, ehuneko hogeitamasei, % 36. Eta azkenik gorazarreak, ehuneko
sei, % 6, herrikoienak, kantagarriak direlarik hauetako lehenengo biak.
Kontagai bat dago kondaira idilikoetan: kontagai estilizatua, pertsonai xumeen egoera suposatzen da, lazgarria gehienetan, eta olerkariak maitasun xumeko bezain biziko sentipenak jalgitzen ditu. Pertsonaiak, ekintza nahiz egoerak eta sentipenen kudeaketak oso bereziak eta eraginkorrak ditu baina ahogozo
jakineko olerki piezak dira. Eta kondairazko idilioak gehiago izanik ere, alegorikoak dira onarpenik handiena jaso dutenak. Sarituetan hiru alegoria idilikoak dira, bi oden sailekoak eta bat gorazarrekoa. Honek esan nahi digu ez
bakarrik zein zen aldizkari saritzaileen gustamoldea poesi gaietan, baizik eta
non egin zuen lanik interesgarriena Luis Jauregik garaikideentzat. Eta oden
presentzia nahiko zabalak ematen digu aditzera, Fray Luis de Leon, G. A. Becquer eta Lizardiren haritik edo, hemen distiratzen duela Jautarkolek geroko
hurbil batean eragina izango duen moldea euskal olerkigintzan.

2.

ESTROFAGINTZA OHARGARRIA

Lehen Lizardiri, Satarkari, S. Onaindiari eta Gandiagari eta abarri eginiko
azterketetan eduki nuen sentsazio bera izan dut Jautarkolekin ere. Oraindik estrofaren egitura metrikoa lantzen dute denok, baina asko urritzen dute errimaren edo puntuaren presentzia, askotan bitaraino ere gutxitzen dutela estrofa
luzeetan. Eta eraskotako modulu metrikoak asmatzen edo dituzte eta erabiltzen,
poema bakoitzerako ia eredu berezi bat eratuz eta landuz.
Ezertan bada eredu Luis Jauregiren poemagintza, estrofa berriak sortzen
da ezbairik gabe. Berrogeita hamar poema ditu Biozkadak liburuan eta 31 modolu metriko desberdin erabiltzen ditu. Ez berak sortuak danak. Baina, sentiberatasun amankomun batean, Jauregik usmo berezia erakusten du, eredu jakinak aukeratzekoan, eta zer esanik ez hauek berak sortuak eta sartuak badira.
Estrofa gehienek bi errima besterik ez dituzte, lauko bertso-Ierrokoak direlarik asko eta asko. Laukoak, ez gutxi, usariozkoak dira, kantutegietan agertzen direnak; baina, dena dela, motxak, bi errimakoak bakarrik: lauko txikia 3
eredu; lauko nagusia 12 eredu; lauko ertaina 1 eredu; lauko berdinak 3 eredu;
lauko txiki zaharra 4 eredu; lauko txiki luatua 2 eredu; lauko xeheak 2 eredu.
Aipagarriena agian, bost silabako hemistikikoak era desberdinetara konbinatuz sortzen dituen eredu ugariak bezain erritmo poetiko berrikoak: 16 eredu
sortu edo ditu. Esan daiteke, beraz, bost silabako hemistikioajokatzea dela Jautarkolen ezaugarrietako bat metrikagintzan, Lizardik, Onaindiak eta Gandiagak
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7/6 silabako hemistikioak erabiltzera gehiago makurtzen direlarik. Ez hala, ordea, Luis Jauregiren joera, honek molde nagusiko silaba-errenkorajotzen duelarik.
Badu beste ezaugarri bat ere ohargarri dena: puntuak besarkatzea eta gurutzatzea. Ez ditu eredu asko, lau baizik. Hona adibideak:
'Udazkeneko aize zakarrak
zugaitz-ostoak, ori ta igarrak
lurreratzen ditunean,
naigabe baten arantz zorrotza,
beazunezko tanto mingotza
nabaitzen det biotzean' (B l)

lOA
lOA
8b
lOC
lOC
8b

Errimak parekatuz eta besarkatuz eraikitako estrofa da hori.
'Ama biotz-kementsu
naigabetsua
zutik, negarrez dago
gurutz-alboan...
Etsaiak deadarka
bere ondoan...
IlIun ta ikaraz dar-dar
dago mundua' (B 99)

75a
75b
75b
75a

Errimak gurutzatuz eta besarkatuz eginiko estrofa dugu hori.
'Maitasun-eskean, eskale antzera,
gau t'egunez dabil atetik-atera
Jesus maitalea,
maitasun-zalea,
gure zoriona
besterik nai ez dun, gure Aita ona! (B 65)

l2A
l2A
6b
6b
6c
l2C

Puntuak besarkatuz ehoriko bertsoa hori.
'Kalbarioko menditik bera
jende taldea
ixil-ixillik dij oa...
Goian negarrez lau emakume
ta gurutzea...
Bertan illotzik jainkoa' (B 55)

105a
8b
105a
8b

Mota jakineko puntuak gurutzatuz egina da estrofa hau.
Azkenik, eta bestalde, kantutegi ohikoari bagagozkio, seiko txiki bat, bi
zortziko txiki eta hamarreko nagusi bat aurkitzen ditugu Biozkadak poemate-

LUIS JAUREGI 'JAUTARKOL'-EN... - Juan Marl Lekuona

79

gian. Ehuneko zortzia eta, beraz, ez dirudi asko denik kantutegiaren amorez
ezarriak izateko.
Bistan dena da, nahiz eta usarioa kontuan hartuz sortutako ereduak erabi1i,
kantutegi zaharretatik eta bertso1aritzatik nahiko urruti dabi1e1a Jautarkol. Xehetasun hauetan nabari da Jautarko1 urrutitxo dagoe1a usariozko bertsoetatik.
Ma1gutasun handiko ereduak ditu, astunkeriarik gabeak. Arrazoitua dauka modu1u metriko bakoitza, kopuruak eta eraikuntza 1anduz: si1aben kopurua neurtzen du, bertso-lerroen konbinaketak egituratzen eta josten, errimen kokapena
a1datzen, errimarik gabeko hemistikioak tartekatzen, hitz batean, modu1u anitz
eta desberdinak asmatuz. He1buru estetiko jakin baten bi1a dabi1: diskurtsu
eraskotakoa, ma1gutasun handikoa, batez ere kondaira idi1ikoetan, nortasun metrikoa emanez poema bakoitzari, barietatea eta ugaritasuna 1anduz.
Eta honi eransten bazaio estrofa laburrak lantzen ditue1a, 1aukoak askotan;
hemistikio desberdinak nahasteko joera oso maitea duela, eta joko ugariak direla era batera edo bestera ezarriak... Esan dezakegu Ian aipagarria dela Jautarko1ek eskaintzen diguna, eta eredu bat gertatzen de1a haren 1angintza euska1
olerkigintzaren estrofismoan.

3.

ESTROFAK, ERRAZENETIK ZAILERENA
Sai1kapen zehatza egin dezagun:
1.

Lauko txikia (B 63), (B 103), (B 95). Hiru eredu.

2. Lauko nagusia
a) Idazkera ohikoan: (B 4), (B 8), (B 12), (B 14), (B 19), (B 21), (B 31),
(B 82), (B 88), (B 93), (B 102). Hamaika eredu.
b) Idazkera ez-ohikoan: (B 23). Eredu bat.
3. Bost si1abako hemistikioen jokoak
a)

10- / 3a / 10- / 3a (B 28). Eredu bat
10- / 5a / 10- / 5a (B 36). Eredu bat
10- / 4a / 10- / 4a (B 80). Eredu bat
10- / 6a / 10 / 6a (B 17); (B 72). Bi eredu

b) 5- / 5- / 5- / 4a / 5- / 5- / 5- / 4a (B 5). Eredu bat
15- / 8a / 15- / 8a (B 33), (B 53), (B 57), (B 68), (B 74), (B 90).
Sei eredu.
15- / lOA / 15- / lOA (B 4). Eredu bat
15- / 13A / 15- / 13A (B 91). Eredu bat
c)

10- /10- / 3a /10- /10- / 3a (B 22). Eredu bat

d)

10- / 5a / 5b / 10- / 5a / 5b (B 55). Eredu bat
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4. Lauko klasikoak elkarturik
a) 8- / 7a / 8- / 7a / 8- / 7b / 8- / 7b (B 15). Eredu bat
5. Lauko berdinak
a) 6- / 6a / 6- / 6a (B 93). Sei silabez eta bi puntuz. Eredu bat
b) 9A / 9A / 9B / 9B (B 38). Bederatzi silabez eta bi puntuz. Eredu bat
c)

13A / 13A / 13B / 13B (B 86). Hamahiru silabez eta bi puntuz. Eredu

bat
6. Lauko txiki zaharra
a)

7- / 5a / 7- / 5a (B 49), (B 86). Bi eredu

b) 7- / 5a /7- / 5a (B 13). Eredu bat
c) 7- / 5a / 7- / 5a (B 42). Eredu bat
7. Lauko txiki luzatua
a)

14- / 6a / 14- / 6a (B 61). Eredu bat

b)

14- / 5a / 14- / 5a (B 44). Eredu bat

8. Lauko nahasia
a)

12- / 4a / 12- / 4a (B 76). Eredu bat

b)

16- / 4a / 16- / 4a (B 40). Eredu bat

9. Bosteko berdina
a) 9A / 9A / 9A / 9A / 9A. 9 silabez eta 5 puntuz. (B 106). Eredu bat
10. Eredu desberdina puntu beraz
a)

13A / 13A / 8a (B 10). Eredu bat

11. Eredu desberdinak puntuak txandatuz
a)

lOA / lOA / 8b / lOC / lOC / 8b (B 13). Eredu bat

b)

12A / 12A / 6b / 6b / 6c / 12C (B 65). Eredu bat

c) 7- / 5a / 7- / 5b / 7- / 5b / 7- / 5a (B 99). Eredu bat
12. Seiko txikia
a) 7- / 6a /7- / 6a / 7- / 6a (B 9), (B 104). Bi eredu
13. Zortziko txikia (B 9), (B 80). Bi eredu
14. Hamarreko nagusia (B 31). Eredu bat
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Sailkapen zehatz honek bide ematen digu Jautarkolen lanaz geure iritziak
finka ditzagun. Asko landu zuen diskurtsu poetikoaren malgutasuna eta aberastasuna. Tradizioa du gogoan, baina oso aldendurik dabil eskuarki puntu ugariko estrofetatik. Badirudi dena kondaira eta alegoria idilikoen zerbitzuan asmaturik dagoela, nahiz eta sarituenak gertatzen diren odak eta alegoriak.
Badirudi lore-jokoetako zenbaitzuren poemagintza baztertzen dela, eta onartzen
beste batzurena. Lizardianismo-aurreko garaian gaudela esan behar: diskurtsu
poetiko askeago batean.

4.

EREDU IDILIKOEN AURKEZPEN LABURRA

Poema idilikoak, kanpoko egiturari bagagozkio, metrika-molde xumeak
ditu, bertso-Ierro motxak, eta elkarrizketa ez dute beharrezko, eta luze-zabalez
ez dira garapen handikoak. Eta mamiz, berriz, gaietan eta ezaugarrietan, gogoko dute ziutatearen eta landako baserriaren arteko oposaketa, baserriko paisaiaren idealizazioa, historiari ihes egitea babes baketsu batean, eta, batez ere,
sensualitate xumea, maitasun biguna.
Hau hala dela ikusteko, hiru eredu aurkeztuko ditugu. Bakoitzak emango
digu argibiderik aski, Jautarkolen idiliogintza, hain berea, nolakotu dezagun.
Aurkeztutako poema bakoitzaren kontagaia eta baliabide poetiko zenbait aipatuko ditugu.
4.1.

Nekazari gaxoa: hunkigarrien sailekoa.
'Lurra goldetzen ari da
nekazari gaxoa,
ta izerdiz ta negar-malkoz
lurra bustitzen doa:
illun-illun arpegia
illunago biotza
barruan sartuta dauka
nunbait ezten zorrotza.
Aida Gorri! Aida Motxa!
dio maIko tartean:
ta goruntz begiak jasota,
otoitz-dagi noizean;
geldi-geldik baserrira
begira dago bestetan...
Ai! Bere naigabe mifia
zorrotza da benetan...
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Bere soroan erne da
erein zuan artoa,
bano inun ikusten ez det
nekazari gaxoa.
Baserria ixillik dago,
larrez josirik lurra,
ta katea apurtu nairik
zaunga-zaunga zakurra.
Bertako amonatxoak
esan dit gaur goizean:
'Seme zarrena il zioten
moroak gerratean...
Geroztik ez zuen onik
ez etxe t' ez lanean...
Bera ere, ai!, naigabez...
il zaigu azkenean'. (B 15-16)
Iruzkin laburra: Kondairatxoa hiru urratsetan emanik dago: Lehenik poetak
triste ikusten du protagonista, artoa ereiteko lurra goldetzen. Bigarrenik, poeta
handik igarotzen da artoa jaiotakoan: nekazaria falta eta egoera negargarria baserrian: non ote nekazaria? Hirugarrenik errematea: moroek semea hil, eta baita
hil zen ere nekazaria.
Lehen laukitxoan deskripzioak agintzen du: ereiteko une latza, tristura
agertzeko xehetasunak, nahigabe min zorrotza islatuz. Artoa jaiotakoan ere berdin, nahiz xehetasun deskriptiboak gutxiagotu. Eta azkenik azkartasuna agertzen du errematean. Baliabide xeheagoetan, aipa daitezke, barruko eta kanpoko
planoak, 'illun-illun arpetia / illunago biotza' (B 15); gero bi oihu-esaldi, ail
interjekzioa erabiliz. Afektibitate hizkera ere oso baliagarri gertatzen zaio Jautarkoli, bai hemen eta bai beste edozein poemetan: Gaxoa, bustiduraz, hiru aldiz aipatzen digu hemen; amonatxoa, ttipigarri eta guzti, ildo beretik doa. Izenlagunak ere egokiak eta indartsuak... Dena kondaira idiliko hunkigarri baten
zerbitzuan.
4.2. Ostiral santu: mistikoen sailekoa.
'Egan dijoaz txio ta txio
enarak mendi aldera,
ekaitz aurretik erori oi-dan
odei beltzaren antzera...
Jaunak deadar aundi bat dagi
ta makurtu du burua...
Deadar-dagi lurrak, ta lotsaz
itzali da euzki-sua...
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Ixil-ixilik menditik bera
enarak egan dijoaz,
arantza bana daramatela
bakotxak bere mokoaz...
Ixil-ixilik Gurutz-albotik
datoz biotz maitaleak. ..
Jaunai kenduta, zenbat arantza
dakarzkiten, ail, gordeak!
Nork euki leizken beren egoak!
Nark izan beren biotza,
beren eztiaz eztitutzeko
Jaunan naigabe mingotza!' (B 12)
Iruzkin laburra: Hemengo kontakizuna herri-ipuin ezagun baten gaia da.
Eta Jautarkolek leiendaren aplikazio mistikoa egiten du: Jaunari arantzak kendu, 'eztitu Jaunaren mingotza', esan nahi baita, Jaunari penak arintzea, 'erreparatzea', garai haietan ekintza honi zitzaion sentiberatasuna agertuz.
Baliabide poetikoetan zenbait figura ohiko aipa daiteke argigarri. Deskripzio xeheak eta egokiak; konparaketak: enarak mendi aldera, hodei beltzaren
antzera; pertsonatzeak, 'deadar lurrak eta lotsaz itzali euzki-sua'; anaforak,
'ixil-ixillik' hitz gemintuaz, edo 'nork' errepikaren bidez sugerituriko desirak;
eta gero desira beraz aipaturiko oihu-esaldiak... Paralerrismo estilistikoa, ixilixilik enarak' eta 'ixil-ixilik biotz maitaleak'. Genero idilikoak berekin dituen
eskakizunen araberako idaztabesak.
4.3. Biozkadak: moralizanteen sailekoa.
'Lorategian sartu nintzan bein
udaberri goiz batean,
ta arrosa gorri mardul-mardul bat
zegoen lore tartean...
Intza-tantozko koroi ederra
dirdizka buru-gaifiean...
Arro ta tente, zoragarria,
erregin baten antzean.
Erregin baten antzean zegon
arrosa-mardul arroa,
nere beatzez ebaki nuan
ta il zan negarrez gaxoa.
Usaitu nuan asetu-arte
bere usaiaren gozoa,
ta zubigoitik ibai-gafiera
bota nuan loretxoa.
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Etxe-aldera pozez nijoan
bitartean,
odol-iturri bero bat neukan
beatzean...
Orra, or bizitz-Iorategiko
baratzean
gerta oi-dana, poz-atsegifien
ondorean;
ofiaze-iturri ta arantz zorrotzak
biotzean' (B 80-81)
Iruzkin laburra: Kondairatxo bat dago ardatzean: arrosarekin poetari gertatutakoa. Pertsonaiak, olerkaria eta arrosa: lehen denboran, poetak usaitu,
moztu, zubitik bota. Bigarren unean, arrosaren ziztakoaz, odola poeta behatzean. Eta hirugarren unean, ikasbidea: 'poz-atsegifien ondoren, ofiaze-iturri eta
arantz zorrotzak biotzean'.
Deskripzioak maisuki eginak ditu; hauetan, konparaketa goraipalea, 'arrosa...erregin baten antzean', bihurkia eginez, 'erregin baten antzean zegon'. Aipagarri, baita ere, erritmo-aldaketa azken bertso-Ierroetan, eredu laburretara
joz. Horretaz gainera, nabarmentzen da hizkera afektiboaren adierazgarri diren
ttipigarriak (gaxoa, loretxoa) eta abar. Bereziko nuke beatzeanlbiotzean hots
geminatuen adiera paralerroa, hitz jokoak barruko eta kanpoko planuetara garamatzala. Eta 'ez dago arrosarik arantzarik gabe' herri-esaldiari interpretazio
moralizantea eman izana: poz--atseginen ondoren, arantza zorrotzak bihotzean.

5.

ODAK ETA GORAZARREEN HARIKOAK

Kondairarik gabeko gai solteak dira, kanturako izan ohi diren poemen harira landuak, gai jakin baten alderdi nagusiak aipatzen direla, alderdi erretorikopoetikoak nabaritzen direlarik gaiaren tratamentuan.
Orain beste eredu bat aurkeztuko dizuet, iruzkin laburrak erantsiz, argigarri
izango zaizuelakoan. Jautarkolen jaioterriak mendemugan eginiko omenaldia
mamitzen ari garen honetan, uste dut egokiena dela haren poema nagusienetako
bat aipatzea, hain zuzen bere jaioterriari eskainia: 'Errenderi, nere jaioterriari',
izenekoa (B 46-48). Sentipen nobleen dardara daraman gorazarrea.
Errenteria, nere aurtzaro zorioneko
seaska kutun-beroa:
nere barrendik biotza igeska gaur zuregana
pozez urturik dijoa.
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Pozez urturik bertsoz jantzita egan dijoa
zuri agur-egitera:
pozaren pozaz bidezkaria jaioterrira
itzuli oi-dan antzera.
Aspaldi ontan, osto igar baten antzera, Jaunak
Zugandik urrun narama:
bana ni zutaz aztu bano len, bere semeaz
aztuko litzake ama.
Aurra nintzala, zuri begira, oartu nitun
bertsoetako gogoak:
argatik beti, lotan zaudela, kanta oi ditut
zu zaintzen bere bertsoak.
Umetandikan biotz-erdian irrarita antxe
daramat zure irudia,
nekin jaio ta nekin ilko dan oroigai kutun,
irudi ilezkor-garbia.
Atoz, begira nigan dirdiraz dagoen zure
irudi eder-sorgina,
ama langile, beti gaztea, pitxi polita,
Oiarsoko erregina.
Lanean ekin. Zure erraietan bizmen berriak
jarriko dizkitzu lanak,
ta zure sabel zarretik, berriz jaioko dira
seme ospetsu laztanak.
Ekin lanean. Bana otoitzez lana igurtzita,
bidali zuzen Zerura...
izan betiro Eliz-Amaren zaitzalle zintzo,
fededun euskaldun ura.
Arren, ez aztu, maitasun-musu baten antzera,
irrarita bekokian,
guraso zarrak utzi zizuten beren izkuntzaz
beren eriotz-aldian.
Izkuntza ori zurea da-ta, zure koroiko
pitxi bikana dezu-ta:
zure obenez bera iltzen bada, betiko dezu
zure izen ona galduta.
Ara, an arrizko esi-ganean ego-zabalik
zur' aingeru zaintzallea.
Andik ezpata dirdiratsuaz adi-erazten
jo bear dezun bidea.
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Erri maitea... ! Piztu, ba, piztu zure barruan
itxaropenaren sua...
Ez ote dezu, antxen urruti ekusten zure
izar onaren kifiua?
Aurrera beti! Matxin, Isasti, Zabalbide ta
Ugarte'n ama lerdena...
Oraindik ez da zugan agortu Tripoli eta
Oran'go zure kemena:
oraindik badu seme argiak egin-azteko
zure sabelak almena...
Izan, ba, laister Gipuzkoako koroi-gafieko
pitxi dirdiratsuena' (B 46-48)
Iruzkin laburra: Adierazpen modura, eta osotasun-asmorik gabe, zehaztasun hauek egin daitezke argigarri.
a) Bertso-lerro luzeenak 15- / 8a ereduak hain zuzen, xehetasunak ugaritzera darama. Baina hor azaltzen da Jautarkolen esku ona, betelanaren sentsaziorik utzi gabe. Adibidez: 'Pozez urturik bertsoez jantzita'; edota beste hau:
'Aspaldi ontan, osto igar baten antzera, Jaunak narama'; 'Atoz, begira nigan
dirdiraz dagoen zure irudia'; 'Ara an arrizko esi-gafiean ego-zabalik. .. ' (Mikel
Aingerua).
b) Adjektibo geminatuak: 'kutun-beroa', irudi 'ilezkor-garbia', 'eder-sorgifia'; 'ama langile beti gaztea' ...
c) Metaforak: Errenteria: nere aurtzaro zorioneko seaska; oroigai kutun;
lotan zaudela; ama langile; Oiarsoko erregifia; izkuntza... zure koroiko pitxi
bikafia; jo bear dezun bidea; Itxaropenaren sua; izar onaren kifiua; ama lerdena;
zure sabelak almena; Gipuzkoako koroi gafieko pitxi dirdiratSUella (Pitxi irudia
hiru aldiz darabil: bitan Errenteriari eskainiz "pitxi polita" eta "pitxi dirdiratsuena"; eta bat euskarari: "pitxi bikafia").
d) Konparaketak: Errenteria agurtzera doa, 'bidezkaria jaioterrira itzuli oi
dan antzera' ... 'Jaunak zugandik urrun narama osto igar baten antzera'; 'ni
zutazaztUt,afio len(ago) bere semeaz aztuko litzake ama'; izkuntza 'maitasun
musu baten antzera'.
e) Aita Damaso Intzak eginiko oharra ere aipa daiteke hemen, "Jautarkol" aztertzean. Eta zera da: "Bakanetan bada ere, laburpen bat edo beste ematen diela itzei, bafio izketan ere noiz-nai egiten direnak" ... Eta Sabino Aranak
onartzen ez baditu ere, hala egiten omen zuten olerkari zaharrek, eta Oxobik
eta Barbier-ek, 'gure liburu onek (Biozkadak) dakazkien laburpen berdin-berdinak dagiztela berak ere' (B XV).
Testu azterketa luzatu eta sakondu zitekeen, eta hala egin behar gainera
ezer zehatza eta tinkoa lortuko bada poeta baten ezagupenerako. Baina Jautar-
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kolen olerkigintzaren bideo bat ez bada ere, eman duguna, zerbait lagun dezakete txaplasta eta argazki moduko zehazketa hauek. Zuzeneko irudiak dira,
Jautarkolen olerki-aurpegia eta poeta-irudia ezagutzeko baliagarriak. Norbaitek
eskainiko ahal dio ikaskuntza tajuzkorik, Luis Jauregi beraren ohoretan eta euskal poesia garaikidearen ezagutzarako.

6.

IKUSPEGI OROKORRA

Olerki idilikoak egin bazituen ere gehienak, orientagarri izan daiteke aipatzea, saritutakoen artean ez dagoela kondaira idiliko bat bakarrik ere; eta
badirudi horiek ez zutela lotura sendorik sariemaile ziren aldizkarietako helburu poetikoekin. Esan daiteke, onarpen beteagoa izan zutela, bai alegoria idilikoek eta bai odek, honekin erakutsiz gai melaskak ez zituztela orduan gogoko, indartsuak eta esanahitsuak baizik.
Uste dut ez daitekeela Luis Jauregi beti bigunkerietan dabilen poetatzat
hartu. Badaki aurpegi latzagoa ere agertzen. Jesuitekin Comillas-ko seminarioan ikasketak egina genuen; eta gauzajakina da, literatura arloan prestakuntza
hobea zutela hango ikasleek hemengo beste apaiz-ikasleek baino. Eta handik
ekarritako joerak aurrerapausu bat izan zirela hemengo poetikan. Eredu idilikoetan Verdaguer eta Rabindranath Tagore-ren ahogozoa zekarren. Eta odetan,
berriz, Fray Luis de Leon eta G. A. Becquer-ena, gero Lizardiren eskutik garatuko zen gustamolde burutsuagoa eta latzagoa. Eta bigarren aIde hau da, hain
zuzen, Jauregiri garaikideek saritu ziotena eta eredutzat hartu.
Bestalde, estrofagintzan maisua dela aitortu behar Jautarkol, garaiko zalantzak eta frogaketak bere gain hartu zituelarik. Estrofismo ohikoaren eta
gaurko poesia librearen artean dabil, diskurtsu poetiko askeagoa lortu nahiz,
eta teorikoki modulo berriagoak eta egokiagoak asmatzen saiatuz. Aipagarri
honetan Jauregik, beste poeta jakinekin batean, eginiko lana.
Kontaera xume eta hunkigarrien inguru eihotako pieza txikietan erabili ohi
ditu ohiko baliabide poetikoak, zeinetan nabarmentzen baitzaizkio honelatsuko
dohaiak: deskripzioak egiteko maisutasuna, hizkera afektiboa markatzeko baliabideak, denboraren tratamentua, pertsonifikazioak, erretorika bere oihu-esaldi eta galdera-ikurrekin, besteak beste... Eta, gaur egun onartezinago gertatzen
zaiguna sentiberatasun bigunak eta moralitate kolektibo eta hertsiago baten ispilatze jarraikia.
Odetan, alegorietan eta kantuetan ditu bere poemarik sarituenak, garaikoen
eta gaurkoen ahogozorako eskuarki onartuenak. Aberatsa, zehatza eta egokia
deskripzioetan, irudien erabilkera asko landuz metaforetan, konparaketetan,
baina hala ere beti arrazoiaren bideetatik. Formazioduna literatura gaietan, bere
ideiak asimilaturik dituena, kritikagintza ere lantzeraino. Garaikideen giroan
bizi zenez, nabari zaizkio pentsamolde antropologikoak, fiabardura esistentzia-

88

EUSKERA - XLI (2. aldia)

lak (zentzu zabalean eta garaiko sentiberatasun inguragarriaren arabera), euskarak eta euskal kulturak hartzen dutelarik lekurik aukeratuena, Jauregiren pentsamoldean. Baina agian, pentsakeran eta sentikeran legoke alderdirik zailena,
beteago onar dadin Jautarkolen poesigintza xumeen hura.
Bai Biozkadak eta bai Jauregiren antzindaritza euskal poesian, beste olerkariekin batera, mende honetako hogeigarren hamarkadan jartzen dira, batez
ere 'Euskal-Esnaleak' aldizkariak biztutako giroan. Hausten du lore-jokoetako
poesigintzarekin eta prestatzen du Aitzolen proiektu kulturala, Gregorio Mujikak bultzatutako poetek ere sustatu zutena, Luis Jauregi barne, honek gerrondoan ere jarraitzen duelarik bere poesigintzan. 'Olerti Eguna' edituriko
poesiaren aurre-ikusle izan zen, eta mugimentua bukatu zenean, oraindik aurrera jarraitu zuena.
Nire azken hitzak Jautarkolek bere 'Aizkorri-ren onetan' izeneko poeman,
Jose Ariztimuno 'Aitzol'-i eskainitako hartan, dauden bertsoak aipatuz, gauzatuko dira. Ez dadila gerta gaur, Jauregik bere aipatu poeman poetaren oroitzapenaz dioena:
... 'Laister bertso ta bertsolaria
bota dituzte il obira...
t' orduan emen izan naizenik, zenbat euskaldun,
zenbat oroituko dira?' (B 58)
Gaur oroitzen dugu Jautarkol, merezi duelako horrelako aipamen ohorezko
bat, batez ere bere jaioterrian eta bere mendemugan. Baina oroitzen dugu geure
mesedetan eta geure ikasbiderako, horrela egin izan delako gure historia poetikoa: ona nahiz txarra, baina gurea. Ez dugu besterik atzera begiratu-ta. Eta
atera behar diogu herri bezala ateratzea dagokigun etekina. Ez dago beste biderik euskal poesia landuko bada: Jautarkol bezalako poetak aintzat hartzea,
begirunez hartu ere.

JAUTARKOLEZ: AZTARREN BILA
Errenteria, 1996-VI-20
Elixabete Perez Gaztelu
Luis Jauregi Etxenagusia (bataio-agirian, Luis Ramon -eta ez Jose LuisJauregui Echenausia), Jautarkol apaiz errenteriarraz aztarren bila hasi nintzenean, beldurtu samar hasi nintzen, hasi ere. Egia esan, ez nuen uste lantxo bat
taxutzeko adina gai aurkituko nuenik. Ez da, beharrik, horrela gertatu (l). Miatzen ari nintzela, arian-arian, Ian batek besteren batera ninderaman: aldizkari
eta egunkari zaharretan eta berriagoetan barreiu mordoxka bat osatzeko beste
pilatu arte. Bai Jautarkolen bai Jautarkolen gaineko iritzi-iruzkinek aldez aurretik pentsatu baino meta polit eta aberatsagoa eskuera zidaten. Bigarrenei helduko diet bereziki; hots, Jautarkolen aztarrenak bilatzeko, bestek Errenteriakoaz zer idatzi duten hartuko dut azterbarrutian.
Bildu ahal izan dudan gaia -alegia, Jautarkol nolazpait mintzagai duen
lan-sorta- hiru multzo nagusitan antolatu dut, lanen izaeraren arabera: batetik
Jauregiren argitaralanen aurkezpen-kritikak; bigarrenik, hilondokoak eta omenaldi modukoak; eta hirugarrenik, literaturaren historiak, entziklopediak eta
bestelako ikerlanak.
Banan-banan azalduko ditut, denbora-hurrenkerari helduz, uste baitut Jautarkolen "hirugarren bizitza" behar bezala neurtzeko aldien joana noraezean
begi aurrean eduki behar dela.
1.

ARGITARALANEN AURKEZPEN-KRITIKAK

Nola aurkeztu ziren eta nolako harrera izan zuten Jautarkolen lanek bere
garaian?
Lekukorik aspaldikoena 1923koa dugu. Madariaga fraileak Aranzazu aldizkarian Egizko edertasuna ipuin luzearen berri eman zuen. Ipuin hau, jakina
den bezala, Euskaltzaindiaren sariaren irabaztuna izan zen. Liburuan bertan paratutako "ikurritza" darama paperera berri-emaileak: "Soin-edeftasuna, udabefiko lorea lez, igaftu oi-da: gogo-edeftasunak bakafik beti dirau". Eta "liburutxo txiki, txukun eta atsegintzat" daukan honen zeregina eta sailkalekua
emateaz gain (denborapasakoa, trenean... irakurtzeko modukoa), bestelakorik
ere alboratzen dio: euskal irakurleak zaletzeko bide egokia delakoan dago.
Hona, beraz, Jautarkol ipuingileari garaian aitortutako balio bat.
Hurrengo urtekoa da (1924) Ipuiak bilduma. Damaso Intza hitzaurregileak
hizkuntzaren alderdia azpimarkatzen du batik bat:
(I) Jautarkolekin aldez edo moldez ikuskizuna dutenak, mendeurrena dela-eta aurten kalean
direnak albo batera utzita: 80 inguru. Ik. bibliografia.
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Or dezu, ba, euskalduna, gure euskal itufiak ematen duten urik gafbienetakoa.
Euskera gafbi, bafio efaza. Euskal esanera berarizkoa ta efitafa; bafio irudimen
bizi ta sutsuak biziaz betea. (lntza, 1923: 6).

Hogei eta bederatzi urte geroago (1953), Ibinagabeitiak Ipuiak itxuraberrituaz iruzkintxo bat argitara eman zuen (2). "Euskeraren ispillu gardenena"
da Jautarkolen idaztankera. Ez du bestelako iritzirik ematen, laudorioetatik at.

Biozkadak lanik entzutetsuenaz, berriz, gai ugariago dago. Orain arte Ian
honezaz esan direnak laburbiltzen saiatuko naiz (3). Hasteko, argitaraldien araberako harrerak bereizi beharko liratekeelakoan nago. 1929 eta 1975 urteen
arteko aldea, gerra tartean dela, ez baita inondik ere muzin egitekoa.
Lehenengo argitaraldiari helduko diot, beraz. Nik aurkitutakoaren arabera,
Renteria Errenteriako udalak plazaratzen zuen urtekarian, Zeruko Argian eta
Euzkerea Bilboko aldizkarian eman zuten liburuaren berria (4).
Jose de Olasok Renteria 1929ko urtekarian galeradak ikusi dituela-eta, urte
horretako abuztuan kalean izango omen den liburuaren berri ematen duo Egiten
duen iruzkinetik bi jakingarri azpimarkatuko nituzke. Batetik, Karmelo Etxegarairen iritzia aldatzen du: bildumako olerki batzuk euskaraz inoiz idatzi diren
onenak direla eta, bestetik, berriz, Jautarkolek liburu honen bitartez euskal letretan batere ohikoena ez dena erdietsi duela, alegia, salgai jarri aurretik ere
bostehun ale salduak izatea.
Gainerantzean, olerkiei sentiberatasuna, sotiltasuna, musika dariela dio;
belarri-gozagarritzat dauzka.

Zeruko Argiako izenik gabeko iruzkinean, aldizkariaren irakurleentzat ezaguna den Jautarkolen (liburuan bilduriko olerki batzuk, aldizkari honetan, hain
zuzen ere, eman baitzituen argitara), hitzaurrearen eta olerki-bildumaren beraren deskripzio laburra egiten du (azal eta mami, "margazkien" kontu ere ematen baitu: "Begietatik sartzen den liburua da", dio). Baina, honezaz gain, Jautarkolek liburu hau argitara eman baino lehen ere zuen itzala neurtu ahal
izateko ("Jauregi'ren izena oso ondo ikusia dago gizon jakintsuen artean"), orduko lekukoak daramatza paperera: Angelo Jauregi Aita C. D.-k hitzaldi batean
olerkarien lehenengo mailan jarri omen zuen; Eladio Espartza jaunak Irufiean
(2) "Ipuiak (Jautarkol)", Euzko-gogoa, 1954, 126. or.
Itxuraberritua diot, lehen argitaralditik bigarren honetara aldeak daudelako: 1924koan, "UrkaMendi", "Erramon gudaria" eta "Erein maitasunez" bildu zituen. Bigarrenean, berriz, azken hau
kendu (G. Mujikaren itzulpena zelako, hitzaurrean aitortzen duenez) eta "Andre Joxepantoni" sartu
zuen.
Besterik ere badio 1953ko hitzaurrean: "Nere iru lantxo auek atsegin ba'zaizkitzu, berriro ere,
beste auen antzeko batzuekin etorri natzakizuke". Ez dugu ipuin argitaratu gehiagoren arrastorik.
(3) Jakina, ale honetako Juan Mari Lekuonaren azterketa ere erantsi beharko litzateke.
(4) Beste biren berri ere badut: Lekuona zaharrak E. Arantzadi "Kizkitzak" Euzkadi egunkarian kaleratutako ongi etorri beroa aipatzen du (Lekuona, 1975 (1987: 345)); orobat S. Onaindiak (1954: 979) Euskal Esnalea, (1930: 38). Zoritxarrez, ezin izan ditut eskuratu.
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1928an egin beste mintzaldi batean ere, beste horrenbeste; orobat Aita Egia
Ruiz Jesusen Lagundikoak "De literatura regional: Euskeria" 1929ko Raz6n y
Fe aldizkarian argitara emandako (eta beheraxeago ekarriko dugun) artikuluan.
Baina berri-emate honetan Biozkadaki bestelako eginkizuna ere ikusten
diote: "Ona gure neskatxo ta mutiltxoai buruz erakusteko olerki egokiak eskura
jartzen dizkigun liburua".
Bilbokoan, berriz, Jose Altunak, "Amilgain" izengoitiaren atzean, ohiko
gorespenen ondoren akats bat, "akatz andija" (bere hitzetan) harrapatzen du:
"Jauregi'tar Luis" izenpetu duela lana; ez duela erabili, alegia, lehen zerabilen
"benetako euskal izena", Koldobika (5). Horixe da kritikaren aIde "kritiko" bakarra.
Aurkezpenen katearekin bukatzeko, Zeruko Argiaren zuzendaria zen D. Intzak liburuan bertan paratua ekarri behar da.
Kaputxinoak olerki-bilduma hau beste testuinguru zabalago batean kokatzen duo Alegia, aurkezten ari den liburuaren barrenei begiratuaz bat, garaiko
eztabaida edo ikusmolde desberdinen arteko aldeen berri eman eta bere aukera
egiten duo Hona atzean suma daitekeen eztabaidagaia: nondik jo behar ote du
euskal olerkigintzak? !zan ere, badirudi olerki landu samarrera pasa orduko
euskal "jatortasunaren" zerak zokoratzen dituztela euskal poetek, hezkuntza erdaraz jaso ez ezik, auzo-hizkuntzen gorabeherak besterik ikasi ez dituztelako.
Bertsolaritza eta olerkigintza, herri-moldeak eta molde ikasi-Ianduak dira aurkez aurk paratuak. Intzaren erantzuna honakoa da: olerkariak ez dio, batzuek
uste izan zuten ez bezala, bertsolaritzari bizkarra eman behar; areago, bi iturritatik edan behar du; batetik herriak sortutako eta paperetan nahiz ahoz aho
gordetako bertsoak eta jakin behar ditu (bertsoak, kopla zaharrak... herri-lirika
deituko genukeena), euskal estetikaz jabe dadin. Hor bilatu behar du olerkari
ikasiak kanpoko literaturan baino areago bere etorria. Baina hori ere ez du aski.
Euskara ere Goskera aipatzen du) errotik jakin behar duo Honezaz jabetzeko,
herriarekin hitz egin behar du, herriak esanei erreparatu behar die eta gogoan
itsatsi. Bi alderdiok: bertso zahar eta berrien oihartzuna eta ahozko moldeena
ederki baino ederkiago uztartu omen ditu lautarkolek. Badirudi, honenbestez,
Jautarkol bilakatzen duela Intzak euskal olerkigintzaren gidari eta bide-erakusIe.
(5) "Akatz bat, ofatifio, ta guretzako befiik-bein akatz andija, aspaldijon uaftuten dautsogu
olefkari mamintsu ta polit oneri. Len, ezetariko ardura-barik, <<Jauregi'tar Koldobika» ixenbetuten
ebanak, ~zer dala-ta orain «Jauregi'taf Luis» ixenbetu? Gure euzkel-ixen bijotzekuok, argitara atara ta euzkeldun gustijetan aufian ipinteko ofenbeste atsekabe, ofenbeste min, ofenbeste joran eta
ardura eragin euskubezan ixen laztanok, ~zegatik gure aldetik jaurti, euren ordez efdel-ixenik aftuteko? iTamala ixango litzake, ainbeste ixerdiz irabiziriko bidia, bat-batez gure nayaz galdu biar
ixatia! ~Beti aufera ta aufera egin-biafian, atzerakadarik egin? iEz orixe!". "Amilgain" (1929:
191).
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Biozkadaken kritiketara pasaz gero, berriz, hiru izen dira besteen gainetik
aipatu beharrak: Esteban Urkiaga "Lauaxeta", Nikolas Ormaetxea "Orixe", eta,
batuta edo aginte-makila eraman ohi zuen Jose Ariztimufio "Aitzol".

Bizkaitarrak 1929an bi artikulu eman zituen argitara Jautarkolen liburu
atera berriaz (6). Liburu edertzat dauka. Poesia honek ederki ispilatzen omen
ditu sorlekuaren bazter lainoz inguratuak; poesiari darion tristura parajeei darien bera omen da: "Nunca el alma vasca pudo manifestarse en tan vaga y
1<ictea transparencia de tristeza". Tristura honek erabateko perfekzioa iritsi nahi
eta lurreko gauzek aseko ez dutelakoan omen du sorburua. Edertasunarekin bat
egin eta arimaren emozioa behar bezala ezin adierazi izateak sortarazten dion
negarretik jaioa da.
Literatura-Iana olerkariak bizitzaz duen ikuspegiaren ondorioa bada, Jautarkolek "breviario lirico" honi ematen dion malenkolia-ukituak bizia aski triste
ikusten duela ondorioztatzera darama Lauaxeta: "Desconozco que sentido pueda tener la vida para el sefior Jauregui, pero presumo que debe de ser muy
triste para el que vive sofiando en el cielo". Zeruko loriari begira, bigarren
bizitzaren edertasunaren zain bizi da poeta, gora nahia, nonbait, traba gertatzen
zaio hemengoaz gozatzeko. Honexegatik dio Jautarkolen poesia erlijioaren unibertsokoa dela, ezin bazterrera daitekeela alderdi hau, hortik baitatorkio inspirazioa, argia.
Bestalde, Jautarkolen poesiari darion musika noraezean gogoan hartu beharra omen da. Musika omen da nagusi olerkiotan. Eta honexetan dator Lauaxetak bezteko daukan alderdia, geroxeago Orixek ere ahotan hartuko duena:
poesian, musikan bezala, melodia eta erritmoa bereizi behar dira. Melodian
egoki ibiliagatik, erritmoan ez omen du asmatu Jautarkolek (7):
Contra los fueros de mi conciencia pecaria si no tildara el uso y el abuso
rftmico de nuestro poeta. Sus versos machacan al oido en el martilleo del
zortziko en sus diversas manifestaciones. Mi gusto poetico es tan inquieto y
amigo de deleites, que no puedo saborear largo tiempo una poesia de composicion basada en el zortziko, donde exigen al oido tan dura prueba. (Lauaxeta, 1929a).

Alegia, Lauaxetak ez du zortzikoa gaizki ikusten bertsoak kantatzeko, baina gogait eragiten dio, ezin eraman dezake, olerki "goragoetan" erritmo hori
erabiltzea. Pena handia hartzen du horretan asmatu ez duelako, Jautarkol "hizkuntzaren eta poesia-teknikaren" maisutzat baitauka. Horregatik, bere ustez,
benetako euskal neurria asmatzea eginkizun dago.
(6) "Divagaciones. Biozkadak", Euzkadi, Bilbo, 1929-11-08; "Divagaciones. Biozkadak",
Euzkadi, Bilbo, 1929-11-16.
(7) Hitzaldian aditu genuenaren arabera, Juan Mari Lekuonaren azterketa xeheak, haatik, herri-moldeen, eta zehazki bertso-neurrien erabilera urria erakutsi duo Ikus ale honetan bertan.
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Badu beste meriturik lautarkolen olerkigintzak. Eginez erakutsi du ezinezkoa zirudien zerbait egitea badagoela: gogo-adimenaren emozio korapilatuak "gure hizkuntza zaharrean" adieraz daitezkeela.
Se nos asegura que la complicaci6n de las emociones neur6ticas, los extasis
dolorosos del amor, estan fuera del alcance de las lenguas primitivas. En el
dfa que corre, no se puede afirmar la incapacidad del euskera para manifestar
tales estados psicol6gicos. En las poesfas del senor Jauregui, como en las
estrofas de otros j6venes poetas que abren audaces sus alas, se adivinan los
gemidos de la ilusi6n tronchada en flor, el pesimismo de las civilizaciones
sensuales, el hastfo de la vida. (Lauaxeta, 1929a).
Ez dauka Lauaxetak lautarkol erromantiko erabatekotzat (8), honen zipriztinak badituen arren.
i,Resabios de romanticismo?, me objetara alguno. No 10 dudo, pero en el romanticismo palpita un hondo sentido de humanidad. El autor de Biozkadak
comulga con ellos en 10 que tiene de nostalgico y vago, pero difiere en la
forma ingenua y clasica de su expresi6n. (Lauaxeta, I929a).
Ezin du halakotzat jo subjetibismotik, oinazearen gorazarretik ihes egiten
duelako; lautarkoli darizkion orekak, atsedenak, garbitasunak... erromantikoen
eta bere artean hesia jartzen dute. Bada besterik, gainera, erromantikoekin parez pare jartzera daramana: lautarkolen adierazpena jatorra omen da, urteek
zarpildu gabea. Azken ezaugarri hau, txoil da ardurakoa; euskararen beraren
erraietatik, euskal senetik sortua baita. lautarkolek euskaraz esanak estreinakotasunez jantziak daude, hizkuntza honetan sekula esan gabeak esaten asmatu
baitu. Bere aIde du euskara aukeratua izana, gainerantzeko hizkuntza "landuak"
aski marruskatuak baitaude.
lautarkolen hizkeraz beraz ere badu esatekorik olerkari bizkaitarrak: herrihizkeraren eragina ikusten du; ez dela hizperri edo neologismozalea; maileguei
ez diela ez ate ez maratilarik ixten, zentzu onez ("con buena gracia") Lauaxetaren ustez; hitz batean esateko, lautarkolen hizkerak gogobetetzen duela
esan daiteke: "Para renovar, remozar y engrandecer la lengua debemos de enriquecer el vocabulario con nuevas palabras, sin arrinconar las que hoy en dfa
usa el pueblo".
Eraginak ere hartzen ditu ahotan: Lamartine bai erritmoaren aldetik ("ritmo vaporoso"), bai poesia "goitar, garbia" egin nahi izateagatik (9) ; Francisco
de Iturribarria liriko gorena (Egufa Ruizek bere lanean aipatzen duen bera) (10)
(8) Honengatik ez nator bat Iztuetak Lauaxetaren artikulutik ateratzen duen lehen ezaugarriarekin:
"Hala ere, Jautarkolen poesia ezaugarritzen duten elementu batzu [sic] atera daitezke [Lauaxetaren artikulutikl Sentimentalismoa, erromantizismoa da lehen elementua". (Iztueta, 1991: 665).
(9) "Como la poesfa de Lamartine, el aleteo de sus confidencias semeja una bandada de
palomas temerosas de manchar su inmaculada blancura. Ese aleteo sutil es connatural a la poesfa
esencialmente musical de Jautarkol". (Lauaxeta, 1929a).
(10) Lauaxetaren Ian hau 1929ko azarokoa da; Eguia Ruizena, urte bereko ekainekoa.
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omen dakarkio gogora Jautarkolen sentimendu-koloreen munduak, biak apaiz
izateak mugatu omen ditu edertasuna ulertzeko moduan, biontzat edertasuna
"Jainkoaren edertasunaren isla", "Edertasunik benetakoen eta gorenenaren promesa" omen da. Bestalde, erlijioaren barrutitik aIde egiten duenean batez ere,
zenbait erdal autoreren eskua ikusten uste du Lauaxetak Jautarkolen olerki batzuen atzean: Dacarrete-ren "Dime", "Zergatik?"en, Campoamor-en "humorada londinense" "Maitasun-indarra"n; Baudelaire-rena, Heredia-rena, Heinerena... Baina hau guztia ez omen da kopia hutsa; "bere ukitua" ematen dio eta
ez da galduan ateratzen.
Lauaxetak artikulu hau bestetarako ere baliatzen du, arestian Intzaz esan
dugun bezalaxe, puri-purian zegoen auzi baten gaineko iritzia emateko: euskal
olerkian zein bide ikusten dituen eta zein bidetatik jo beharko litzatekeen adierazteko, hain zuzen ere. Ba omen dago iparraldekoen ildoa (Elizanburu, Zaldubi, Oxobi) poesia bizia, umoretsua, frantses estiloaren eraginpekoa; bestetik,
gaztelauena: "verbosidad abundante y oscura" ezaugarri duena; hirugarrenik,
herri-lirika hautatu dutenek baserritarren giro-gauzetarako bakarrik erabiltzen
omen dute, eta hau ez zaio Lauaxetari egokia iruditzen, olerkariak ez omen du
zertan izan nahi eta ez herriaren, aberrriaren, lehenaren ahotsa. Horregatik uste
du giro berrien arabera norberak aukeratu behar duela nondik jo. Jautarkolek,
antza, asmatu du, bere izpiritu kizkurrak baserri-giroko sotiltasuna eta hiri larrien egoneza lotu dituelako.
Azkenik abisu ematen dio ez dadila hizkuntzaren gaineko liskarretan sar
(s eta Z ren artekoa, esate baterako) eta bere bokazio estetikoari euts diezaiola.
Handik gutira -hilabete eta erdira- Orixek hartuko du hitza Bilboko aldizkari berean (11).
Abegi beroa egiten dio Orixek Jautarkolen lanari. Lanaren zoko guztiak
ederki miratu dituela aitortzen du; ez omen du inoren lanik hau bezain sakon
azterkatu. Oso goian jartzen du errenteriarraren lana; areago, norbaitek (Lauaxetak?) egin kritika ere ("siempre talk la cuerda tristona y lamentosa") hankaz
gora botatzen du: berrogeita hamaika olerkietan bi besterik ez omen dira lamentazio gisakoak (12); lau erdiparekotzat dauzka ("Lotsagabea", "Bai erri gaxoa!", "Malentxu" eta "Eutsi erriari!"), baina zortzi goi-goian jartzekoak omen
dira, edozein hizkuntzaren antologiatan egoteko modukoak ("Amonatxoa eskean", "Bizitz menditarra", "Itsasaldean", "Umezurtza", "Artzai neska",
(11) "Nuestros poetas. Suspiros del eoraz6n (1)", Euzkadi, 1930-01-01; "La metriea de
«Biozkadak»", Euzkadi, 1930-01-03.
(12) "Solo dos eomposieiones --entre eineuenta y una- nos han heeho la impresi6n de un
tono lamentoso. Examfnese la titulada «Aralar», que teniendo elementos de primer orden en su
eonstrueei6n, resulta en eonjunto de segundo orden, por la etema preoeupaei6n de la lengua moribunda: preoeupaei6n eoneebida incluso con vulgaridad en alguno que otro pasaje, y expresada
con terminos que pareeen pasar de 10 justo, vieio que se opone a 10 que es una de las virtudes
mas salientes en el autor: la adeeuaei6n entre el sentimiento y la expresi6n". (Orixe, 1930a).
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"Atozkit Jesus", "Nere lagun zar bateri", "Bertso gaxoak"). Oro har, Jautarkolekin gertatu omen zaio bestela gertatzen zaion ez bezala; alegia, olerkiak
bildutakoan, olerkaria irabazian atera dela, banan-banan irakurtzetik baino iritzi
hobea atera duela bildumatik.
Jautarkol omen da ordu arte irakurri dituen olerkarietan onena, baina goren-gorenera iristeko besterik falta omen zaio: Zaldubiren bezalako euskal giharra.
Halaz guztiz, Orixeren lehen artikuluaren muina ez da hemen bilatu behar.
Kritikaren parterik handiena Jautarkol egokitzailearen gainekoa da. Jauregik
handik eta hemendik hartu omen du eta bere gisa moldatu, eta honi Orixek ez
deritzo gaizki. Hauek izan omen ditu sorriturri: Campoamor, Lope de Vega,
Ovidio, Jorge Manrique, Frai Luis de Leon, Verdaguer, Elizanburu...
Orixek ere -Lauaxetak bezala- aholku bat ematen dio lehen artikuluaren
buruan:
Falta el plan de la arquitectura clasica, el "operis suma", pues un pensamiento
bello, aislado, es como una flor, y el poema 10 entiendo yo como un ramillete
bien entrelazado como un tablar en el jardfn del libro. Esta poquita cosa, un
rasgo, una idea suelta, es de espfritus propios de nuestra epoca. Aconsejarfamos a Jauregui que temple su alma en la recia poesfa clasica y estudie el verso
vasco en autores como el modelo que Ie hemos indicado [Zaldubi]. Probablemente, joh, desidia editorial nuestra!, no 10 conocera. (Orixe, 1930a).
Kontua da, hortaz, Orixek ez duela bere klasikozaletasuna Jauregirenean
ikusten: nor bere zoroak darabil.
Bigarren artikuluan metrika-kontuez dihardu Orixek. Olerkien neurkera
xehetzen du Orixek zehatz-mehatz. Atzematen duen akatsa (Lauaxetak bezalaxe, baina horren gogor jipoitu gabe) kanturako bai, baina olerkietarako egokia ez den zortzikoaren erabilera da. Gainerantzean, bete-betean asmatu du Jautarkolek neurri oparoaz eta egokiaz baliatuz: "instructivo aun en cuanto a la
metrica del verso" dio.
Hizkuntza-akatsak ere aurkitzen ditu Orixek, asko omen dira baina arinak
eta konponerrazak. Hona aipatzen dituenak: ta kausazko "koloregabea" erabiltzea bere euskalkikoa duen baiten ordez; inoren ordez norbait darabil; "Bizitz menditarra" dio "Bizitza menditarra" behar zuen lekuan, "elurra ari dan
artean" "ari dun" esan beharrean, "ez du ajola" "ez dio ajola" zuzenaren ordez;
bere posesiboa gehiegitan darabil eta gehienetan oker. .. baina txikikeriok guztiok ez omen dira deus. Ba omen dira gramatikaren legeak ederki gordetzen
dituzten lanak baina ez hizkuntzaren ez literaturaren aurrerabideari ezer ekarri
ez diotenak. Honek, berriz, literatura gramatikaren aurretik jarri du bien zorionerako.
Honela bukatzen du Orixek bere iritzia:
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En resumen: el libra que hemos juzgado, formara epoca en las letras vascas.
Eliminadas media docena, a 10 sumo, de poesfas, y corregidas las !eves incorrecciones, sera un libro aureo de ensefianza para los muchos aficionados
y de gloria para la lengua vasca. (Orixe, 1930b).
Orixek bukatutzat ematen zuen, itxura guztien arabera, Jautarkolen lanaren
gainekoa, baina azken artikulua argitara eman eta bederatzi egunen bueltan,
Donostiako El Pueblo Vascon Aitzolek "Nuestros poetas" artikulua argitara
eman zuen (13).
Euskal Herritik urruti zegoen Aitzolek Jautarkolen lana goratzen du bainarik gabe: Jauregiren lirismo eta izpirituzaletasun dotorea... Honengan ikusten
du euskal literaturaren geroa. Harritzen du nolatan horren oihartzun ttikia izan
duen Ian bikain honek (Orixeren kritika besterik ez du aipatzen). Orixeren kritika ontzat ematen du gauza batean izan ezik: ez dator bat Jauregi egokitzaileimitatzailetzat jotzean, ez du berak halakorik ikusten. Honezaz gain, ez du uste
Orixek jarritako eredua egokia denik; beharbada hizkuntzaren erabileran bai,
baina poesia lirikoaren sorkuntzan jantziagoa iruditzen zaio Jauregi Zaldubi
baino.
Orixek "La imitaci6n en Jauregui. Respondiendo" (14) plazaratuko du Aitzolen artikulu honek hartaratuta.
Ez omen du Aitzolek ulertu imitatzea edo egokitzea Orixek eman nahi izan
dion zentzuan. Imitatzeko moduak omen daude: doinuan, izpirituan besteren
oihartzuna ekar omen daiteke gogora, bertsoz bertso, hitzez hitz halakorik egin
gabe. Bestelakoa ere ba omen da, esate baterako Virgiliok Homero eta Teokritorekin egina: orpoz orpo jarraikiriko itzulpena, baina bere gisa atonduta nortasun bereziz jantzia munduratzen duena. Jauregirengan ez omen du halakorik
aurkitu.
Heziketan autore onen lanetan blai egin eta haien eraginari aterik ez ixtea
zentzu onaren seinalea besterik ez omen da (Arrese Beitiak hori egin izan balu!,
dio Orixek). Ez du Orixek Jautarkolen berezkotasunik ukatzen, modu bateko
berezkotasuna bederen. Jauregirekin gertatu berbera gertatu omen zaio Dante
eta Miltonekin.
Euskal barrutian plagioa gertatzea nekeza, are ezina omen da, ez baitzaio
etxekoari etekinik atera. Itzulpena, berriz, probetxuzkoa iruditzen zaio. Kalkoa
bera ere (imitatzearen mailarik apalena) baliagarria gerta omen daiteke literaturaren esparrua zabaldu bitartean. Bai jakintzetan, bai literaturan, giza aurrerabidearen edozein arlotan, gustora onartuko omen lituzke kalkoak, plagioak
eta imitatzeak, litekeen onena ez bada ere. Jauregiren lana, aitzitik, kalkoa,
itzulpena edo imitatzea baino gehiago omen da. Ez dio Orixek, ordea, bere
begietan Jauregirena zer den.
(13) "Nuestros poetas", El Pueblo Vasco, Donostia, 1930-01-12.
(14) Euzkadi, 1930-01-21.
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Baina Orixek erantzun hau bestetarako ere baliatu nahi duo Aitzolen eta
garaiko kritikaren kontra, nonbait, kritikaren eta kritikagileen eginkizunaz hitz
bi eransten ditu; hagitz hitz interesgarriak, nire ustez, Orixek garaian zuen itzala gogoan hartzen badugu:
Frfo llama el [Aitzolek] ami juicio, y me complazco en que as! se reconozca.
Nuestros literatos necesitan, sf, alientos: pero una cotica demasiado fervidamente elogiosa les pudiera perjudicar. Ello va antes que nadie contra el mismo
cotico, que cuando tenga que hablar de otros no tendra ya copia en su almacen
de adjetivos. Y esta es precisa para la orientaci6n de nuestra literatura. Es
muy c6modo callar para no indisponerse con nadie; decir dos generalidades
aplicables a todo el que escribe en prosa 0 en verso; hablar unicamente, a
veces machaconamente, de las incorrecciones gramaticales. A esto ultimo se
reducen, por desgracia, las crfticas entre nosotros. Arrostrar las crfticas de la
cotica hecha con lealtad, no es tan halagiieno: pero no debe ser parte para
arredrar al que con ella preste, al menos en deseo, un servicio al idioma.
(Orixe, 1930c) (15).
Hauek dira nik eskueratu ahal izan ditudan lehen argitaraldiaren gaineko
kritikak. Zilegi da galdetzea ea kritikatuak zer nolako jarrera hartu zuen iritzi
hauen aurrean. Beste idazleen lanei nahiz euskal literaturari buruzko iritziak
plazaratu bazituen ere (16), guk dakigula ez zuen txintik atera 1932ko urriaren
lehena arte. "Euskaltzaleak" taldeak Tolosan antolaturiko olerki-lehiaketaren
ondorioz kaleraturiko bilduma hizpidean hartu arte, alegia.
Kontua da Tapia-Perurenaren olerki bat, "Olerkiaren gaua", alegia, Musset-en beste baten imitaziotzat jo duela kritikagileren batek. Horrexetan aurkitzen du Jautarkolek berari leporaturikoa freskatzeko aukera:
(15) Mitxelenaren hitzok dakarzkigu gogora:
"-Begira; gore ustez, beharrezkoa da kritika edozein herri ongi gobernatutan, harako Cervantesek aipatzen zuen lanbide hura bezala. Eta intsentsu-ontziari eragitea ez da kritika. Egia zor
du kritikoak, hots, gogoan bata eta ahoan bestea duela ez ibiltzea. Huts egin dezakeela? Noski,
ba. Hutsik egin nahi ez duenak hobe du beste lanbide bati ekin. Kritikorik sonatuenek maiz egin
izan dute kolpe huts, obrarik bikainenak txarretsiz eta txepelenak goraipatuz. Ez da, bada, miresteko Egan-eko kritiko kaxkarren batek beste horrenbeste egitea.
-Zorrotza behar kritikak, hortaz?
-Ez zorrotza ez biguna: zuzena eta berdina. Ustez eta gogoz, zuzena eta berdina. Kritiko
gogorregiak pekatu egiten baldin badu zuzenbidearen kontra, ez gutxiago bigunegiak. Ahoa betean
eralgitzen baditu goresmenak, zer geldituko zaigu egiazki goragarri den idazlan batezko iritzia
azaldu behar dugunerako? Zer esan behar dugu orduan? «Goi-gorengo irakurgaia, bere bizikoa,
aparta, txanbelina»? Zer baHo dute hitzetik hortzera barreiatzen ari garen hutsaren hurrengo hitz
merke horiek?". (1957, "Berriketan. Etxekoekin hizketan", Egan 1-2,3-8 [MIH, 167-169; MEIG
I, 81-87]). (MEIG I: 83).
(16) 1932, "Euskel-Elertiaren etorkizuna dala-ta...", Eusko Ikaskuntzaren Deia, 1932, XIV
(54), 11-13. or.: ?1931, "Mireio de Orixe juzgado en Donostia", Euzkadi, Bilbo, 1931-01-10; 1932,
"Rumbos nuevos", Euzkadi, Bilbo, 1932-01-07; 1932, "Poesia vasca. A prop6sito de «Aberrioyuak»", El Dfa, Donostia, 1932-04-13; 1932, "Biotz-begietan. Un gran poeta vasco", El Dfa,
Donostia, 1932-06-08; 1932, "Poesias vascas", El Dfa, Donostia, 1932-09-16, esate baterako.
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Cuando el que estas lfneas escribe public6 su librito de poesfas "Biozkadak",
no falt6 algun crftico que en algunas de elias viera reminiscencias y hasta
imitaciones de varias composiciones francesas de cuya existencia, dicho sea
en honor a la verdad, el autor del libro no tenia ni la mas remota idea.
Aducimos el hecho con el unico fin de justificar a nuestro joven poeta [TapiaPerurena, alegia] y hacer notar al mismo tiempo cmin faci! es errar en materias
de crftica literaria y apreciaciones de arte. Es que nada tiene de extrafio, antes
es un hecho que se da con cierta frecuencia en todas las literaturas, el que un
poeta coincida con otro del mismo 0 distinto idioma en el tema y hasta en la
forma exterior de una 0 varias composiciones sin que por eso dejen estas de
ser originales y de singular valor artfstico. Por otra parte, el haber un poeta
recibido su educaci6n literaria en los pechos de singulares poetas, el dejarse
influir favorablemente de ellos y demostrar esa influencia, a manera de un
bello reflejo, a traves de sus modulaciones originales, es sefial de capacidad
artfstica e indicio de dotes meritorias de asimi!aci6n, que lejos de deshonrar
el nombre de un poeta, Ie realzan y enaltecen. (Jautarkol, I932f). (Beltz. gurea).
Hona, beraz, Jautarkolen ikusmoldea. Azpimarratu nahi nuke hauxe dela
ahotan hartzen duen gai bakarra, alegia, ez hizkuntza-okerrak, ez neurri-kontuak... bezturiko beste alderdiez deus ere ez dioela. Pentsa al daiteke gai hauxe
izan zela mindu edo egin zuena? Hau ez beste alderdi kritiko guztiak ontzat
eman zituela?
Laburbilduz. Nola itxura daiteke Jautarkolek gerra aurretik zuen sona, nola
ikusten zuen bestek Jautarkol?
Nik uste dut, oro har, Jautarkol bazela norbait garai hartan. Ospea irabazia
zuten olerkiek, liburu itxuran argitara eman baino lehen ere, eta bilduman jendarteratzeak lehengo ospe hura areagotu besterik ez zuen egin. Egia da Lauaxeta eta Orixe -hau da, nik dakidala benetako kritika egin zuten ia bakarrakelkarren besotik ibili zirela bere gustokoak ez ziren zenbait alderditan; metrikakontuetan, zortzikoarenean hobeki esan, batik bat. Egia da, halaber, bai batak
bai besteak bestelako beztekorik ere aurkitu zutela Jautarkolen lanean: tristura
gehiegizkoa, lamentazio-kutsua bizkaitarrak, hizkuntzaren alderdiak eta molde
klasikoetatik urrutixko ibiltzea giputz-nafarrak (ez baitzait iruditzen Orixeren
imitazio eta gainerantzekoak okertzat hartu behar direnik derrigorrean). Baina,
berriz esan, bere zabalean hartuz, itxura guztien arabera, Jautarkolek euskal
literaturari, euskal olerkigintzari bereziki, haize berria ekarri ziola esan daitekeelakoan nago. Honen adigarritzat ekar daitezke aipatu ditugun lanen ondoan,
arestiko Egufa Ruizek (17), Aitzolek (18), Lizardik (19), Barrensorok (20) esa(17) "De literatura regional: Euskeria", Razon y Fe, 1929, junio, 440-441. or.
(18) 1931, "Itzautea", Eusko Olerkiak II, Donostia, Euskaltzaleak, IV-XXI.
(19) 1930, "Euskel-Olerti-Jaia. Errenderiar jatorrei deia", Argia, 1930-01-26; 1933, "Gure
bideko mugarriak", Argia, 1933-02-12.
(20) 1933, "Gure olerkariak", Yakintza, 1933 (1),21-25. or.
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nak, besteak beste. Guztiek goratzen dute errenteriar olerkaria. Hona erakusgarrinoa:
El otro [Emeterio Arrese zen ahotan zuena], a quien no es posible omitir
tampoco, es el fervoroso y culto presbftero D. Luis Jauregui, cuya firma vemos con gusto en diversas revistas y peri6dicos. A buen seguro que, si en
este poeta eclesiastico, el juego de la imaginaci6n esta, como suele, mas limitado, y acaso menos cultivado el campo de imitaci6n moderna de otras
literaturas, tendra en cambio oir adelantado un sentimiento tan profundo y
sincero como la devoci6n que 10 informa, y por otra parte el sentido de 10
clasico y medido latira en sus versos con tanta gracia vasca, como con gracia
castellana 10 supo infundir en los suyos el para mt inmortal D. Francisco Iturribarrfa. Creo ha de ser un premio a la piedad de nuestra tierra vasca el que
no Ie falte jamas un inspirado asceta de efusiones lfricas vaciadas en una forma impecable. (Egufa Ruiz, 1929: 440-441).
Betegarriz edo nai izan ditugu beste bi olerkitxo ere txorta onetan bildu.
Bata Jauregitar Koldobika, gure olerkari bikain-bikaifienetakoak, bere omenaz
egin zan Errenderiko Olerki Egunean, irakurri zuan olerki iaio ta arrigarria.
(Aitzol, 1930b).
Euskal-erriko zorigaitzak, lege-zaarrari jaurtitako kateak, Euskeraren izate eta zabalkunde ergala, Arrese-Beitia, Arana-Goiri eta Jauregi'ri eresi negargarriak sortuasi dizkate, odola eusko zafietan sutuaz eta itxaropena biotzetan piztuaz. (Aitzol, 1930c).
Irudipenaz ugari, olde-asmoz apain jantziak Tapia-Perurena eta Jauregi
bai-dagerzkigu. Minkuntz zintzoaz aberatsagoak dira ordea: liriko bikafienetakoak baizaizkigu biak. Irudipena eta minkuntza naasi, biotz-mufi iturri barnetik ahapaldietara oparotsu, arro, nabarmen datorzkiote. Erromantiko ospatsuek izpiak ikututakoak ditugu bi olerkari oiek. Lizardi, labur, legor, adigaiez izorra: Jakakortajarena, asmoz eta eraz errikoi: Jauregi eta Tapia-Perurena irudiz ugari minkuntzez bigun. (Aitzol, 1931).
Esan al-nezakio nik olerkari yori oni esan ez dioten ezer? Epailari gorengoenak goratu duten besteragifio gorasartu ete-nezake nik? Afese olerkariaren ondoren, Jauregi izan da oraingo olerkari gazte guzien bide-erakuzle.
Jafai beza, bada, bidez irakasle aulkian.
Oraindafio egin ditunetan edefenetakoa ba-du, aufeko egun batean argitara digun olerkia: "Atof Maitefio". Orain soilduago, ifiausiago ta dezteratuago datoL Danerako du ala. (Agife'taf Toma, 1933: 25).
Garbi ikus daiteke Jauregik garai hartan zuen izena. Halaz ere, uste dut
bestelakorik ere azpimarkatu behar dela Jauregiren gerra aurreko garrantzia
bere benetako neurrian aditu ahal izateko.
Bistan da Jautarkol olerkaria dela Luis Jauregi euskaltzale sutsuaren alderdi guztietatik nabarmenena izan dena, eta seguru asko oraindik ere hala da.
Bada, Jauregi olerkaria "patmi" edo "eskola" baten sortzailetzat, edo ordez-
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karirik agerikoentzat ere hartu behar da. Areago, berak nahita edo nahigabe,
euskal olerkiaren joera jakin baten adierazgarritzat hartu zuten.
Garaiko iskanbiletan gehiegi sartu gabe, argi dezadan labur-labur esan berri dudana.
Euskal literaturak, euskal olerkiak bereziki, nondik jo behar ote zuen zen
liskarpuntua. Aitzol orduko aitapontekoak, 1933an herri-kutsuaren aIde garbi
egin zuen trabes, berrizaleen kaltetan (ez da ahantzi behar Lauaxeta, Lizardi
eta beste bide honetan zebiltzala). Alegia, "herri xumeak" aditzeko moduko
olerkiak, herri-lirikan, bertsolaritzan... oinarrituriko olerkiak bide ziren bultzatu
beharrak "gutxientzako" moduko moldeak baztertuaz. Bai Euskaltzaleak elkarteak 1933an plazaraturiko olerki-bildumaren hitzaurrean, bai urte bereko
"Antzifiako oituren piztutzea" (21) artikuluan, Aitzolek argi eta garbi adierazten du etorkizuneko bidea zein den. Eta hortxe du kokalekua Jauregi olerkariak:
Alaz ere, adizkide zaizkidan Lauaxeta, Jauregi, Tapia-Perurena, Jakakortajarena, Hurralde, Oxobi, Loidi, Zaitegi, Enbeita anaiak, Erkiaga'tar Eusebi, Gaztelu kaputxinoa, eta Onaindia karmeldarrai itztxo bat bederen zuzendu nai diotet. Idatzi dedana idatziaz zuek biotz-barruan izan zaituztet. Zuentzako bide
berririk idekitzeko asmorik ez det izan. Ausarkeria litzake. Zuek guzia dezakezute eusko olerkia goi-gorengo maillara egazteko. Eusko-elertiaren itxaropenak zeok zerate. Olerki errikoia igartzera dator. Zuaitz zar ori eusko-edertasunaren gordeillu izan da. Idazleak eta olerkari apainduak erakutsi ez
digutena erriko kanta zarrak irakasten digute eusko gogoaren edertiari buruz
yakin dezakeguna. Irakaspen ori biltzea besterik ez det egin. Arbasoen apaldi
txorta zuei eskaintzen dizutet. Lore-kanta zaar oien lausaro auxe miaztu zazute. Antzinako bertsolarien esakun, irudi eta asmoak hausnartu itzazute.
Orrela zuen irudimena aberastu eta olermena eusko kutsuz igurtzitzea lortuko
dezute. Goi-arnasak irudimena irakin-arazi eta olermena arrotzen dizutenean
mara-mara, naroki oso, sortzen dituzuten edozein oldozkun, inungo asmo, eta
asmaketa arrigarrienek ere eusko gogoari dagokion edertasunez yantzi araziko
dizkizute gure ederkera berezi onek. (Aitzol, 1933a).
Jauregi'k izenpetua ez balitz errikoi olerkia zala usteko nuen. Alako erri
kutsua daramate, ez kopla bakoitzak, olerki osoak baizik. Irakurri utsaz eta
entzun utsaz errex aditzen dana da. Eta onelako olerkiak eta onelako idazlanak bear ditugu. Irakurleak eta euskeltzaleak gure bertso zail eta idazlan eta
artikulo ezin entenditzekoaz aspertu ditugu. Geok ere, idazleak, aizkenaz nazkatzen ari gera. Ifior mintzeagatik ez diot. Neroni naiz erruduna. Bana guztiok
bide txarrak utzi eta bide onera jo dezagun. Bide txarra daramakigu olerkari
eta idazle geienok. Oso bide txarra. Ongarri banD txarkeri geiago euskerari
egiten diogu. Guztiok euskera maite degu. Gure elburua euskera piztutzea.
Gure baitan sar gaitean eta erabaki egokiena gureganatu dezagun. (Aitzol,
1933d).
(21) AitzoJen Janen bilduman, "Oitura zarren piztutzea" paratu dute.
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Gogoan behar da izan urte horretako Agate Deuna egunean Tolosan egin
zuten sariketan, Jautarkolen kopla zaharrak gertatu zirela irabaztun eta horren
ondoren idazten dituela Aitzolek arestikoak, Jautarkol eredutzat hartuz.
Horrexegatik aterako da plazara Lizardi "Gure bideko mugarriak" izeneko
artikuluaz (22), idatzi zuen azkenaz, bide guztiak litezkeenak direla aldeztuz.
Hor izendatzen ditu zarauztarrak berariaz euskal literaturan indarrean dauden
"patroiak": "Txirrita patroia", "Muxika patroia" eta "Jauregi patroia", euskal
lirikoaren arabera, "errikoitasun gorritik bertso ikasietarako tartean iru mugarri" direnak. Badirudi, hortaz, Jauregi jartzen duela bertso ikasien adierazgarriaren lekuan.
Eta atal honekin bukatzeko besterik ere erantsi behar delakoan nago. Jautarkolen izen-omenak zirela bide "Euskaltzaleak" taldea antolatzen hasi zen
euskalliteraturarentzat, olerkigintzarentzat bereziki, eta euskararentzat berarentzat, hain ardurakoak izan ziren "Olerti egunak". Begira Aitzolen aitortza argia:
Don Luis de Jauregi habfa publicado su primer tomo de poesfas titulado
"Biotzkadad" [sic]. Fue muy favorablemente acogido por la crftica. Se hizo,
impensadamente, un favorable ambiente en favor de la poesfa vasca. Coincidi6 por aqueJlos dfas la celebraci6n del clasico dfa ferial donostiarra de Santo Tomas. Reunfmonos un grupo de amigos euskeltzales. Entre ellos se halIaba Lizardi. En la conversaci6n surgi6 la idea de organizar un homenaje a
Jauregi, en Renteria. Para estimular la poesfa vasca se acord6 celebrar un certamen. EI premio de honor serfa algo simb6licamente vasco. Un ramo de roble
en plata.
Al primer certamen del ano 1930 acudi6 Lizardi con tres poesfas, que
figuran en "Biotz-begietan". Eran estas, "Paris'ko txolarrea", "Agur" y "Otartxo utsa". (Aitzol, 1933b: 139).
Beraz, gerraurreko Jautarkolek besteren begietan zuen itxura nolazpait osatu beharko banu, honako alderdiak azpimarkatuko nituzke. Oinarri-oinarritik
hasita, bi sakoneko fedeko gizona begitantzen zait: erlijiogizona eta euskaltzale
sutsua (abertzalea ere gehi dezakegu lasai asko berak aitortua baitu bere burua
Sabinoren jarraitzailetzat (l932a)). Alderdiok uztarturik ulertu behar dira, nik
uste, munduratuak. Bai idazlanetan (olerkietan bereziki) bai bestelako zereginetan (euskal festak, elebitasunaren aldeko mitinak eta antolatzen....) (23), bere
fede bikoitz horren errainuek bustitzen dute bere jarduna.
Jautarkolen Biozkadak lanak sekulako zurrunbiloa ekarriko du euskal letretan. Kritikak irakurri besterik ez dago Pizkunde garaiko euskal olerkigintzari
amasa berria eman ziola konturatzeko. Lauaxetak, Orixek, baina batez ere orduan norbait zen Aitzolek Jautarkolengan ikusten dute euskal olerkigintzaren
(22) 1933, "Gure bideko muganiak", Argia, 1933-02-12.
(23) Ikus, esate baterako, Orixek dakartzan lekukotasunak: "Los «EuskaItzaleak» en Zumaia", Euzkadi, 1930-03-11), "Las fiestas de Errenderi", Euzkadi, 1930-06-03.
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mugarri gotor bat. Areago, ikusi dugun bezala, Tolosakoak Jautarkol hartzen
du etorkizuneko euskal olerkiaren eredutzat.
Bestetik, lanaren argitaratzea da, hain justu, euskal olerki egunak ospatzen
hasteko arrazoirik nagusiena.
Beste lanak, berriz, isilpean pasa ziren. Ez dut aurkitu ez poesia zehatzen
gaineko kritika-Ianik, ez hitz lauzkoen gainekoenik, orain arte aipatuak aIde
batera utzita.
Eta azkenik, zilegi bazait ura geure errotara ekartzea, beste honakoa ere
esan nahi dut, Jauregiren sorterria hizpidean hartuta: Jautarkolek erdietsi zuen
gerra-bezperetako egun haietan Errenteria euskalliteraturan, euskalgintzan zerbait izatea. Lizardiren hitz batzuk ekarriko ditut honen erakusgarri:
Eukiz-gero, ordea, egokien jai ori [euskal olerkien jaia] non egin erabakitzea,
da leenengo eginbearra. Ta, orixe ausnarka darabildala, etzait gogoratzen
ERRENDERI bane toki oberik. Gogotik ari dira orain eslariak, ta zuzenki,
Jauregi'tar K. olerkaria aipatzen, ta Jauregi guziok dakizutenez, errenderiarra
da (...) Bana Errenderi'k badirudi olerkari-sorleku berezia dala, ezpaititugu,
nik uste, biziak bakarrik gogoratu bear. Ta zenduengana, illengana jo ezkero,
or beste olerkari bi, ta urrezko, errenderiar: Eltzo ta Errenderi Aba, ta zaarragoen artean, or Xenpelar. .. Beraz, Euskel-Olerti-Jaia egin bearra ba-da: ta
Errenderi'k badu agertokirik jatorrena... errenderiarrok dezute izpidea. (Lizardi, 1930).
Gerratearen gau luze eta beltza pasa eta gero, 1951 arte ez du Jautarkolek
deus argitaratzen euskaraz (24) (ez dugu ahantzi behar ez zela gerran garaile
atera zirenen aldekoa). Baina urte horretatik aurrera plazaratutako lanen gainekoetan sartu baino 1ehen, hobe da bere lanik sonatuenaren aztarrenari segitzea.
Jautarkolek, zoritxarrez, ez zuen Biozkadaken bigarren argitaraldia kalean
ikusteko parada izan, orduko hila baitzen.
Bi kritika moduko lanen lekukotasuna daukagu: lehengo hitzaurregi1e berarena, bata, eta On Manuel Lekuonak Errenterian 1975eko azaroan, argitaratze
berria zela medio, egin zuen hitzaldia, bestea (25).
(24) Eta erdaraz ere, apenas. Nik aurkitutakoaren arabera Ian bat (erdaraz eta hitz lauz) besterik ez zuelako urte hori baino lehen argitaratu (1943, "Nuestra Patrona. La gran Santa del Nuevo
Testamento", Renteria (1943), 25-26. or.). Lehen argitaratutako batzuk bai, berriz plazaratu ziren,
hala nola, 1942an "Malentxu" eta "Mater Dolorosa", eta 1948an "Maite-opari" Euzko Deyan;
1946an "Maitasun kondairatxoa" eta "Barren-Izketa" Renteria urtekarian (gaztelaniazko itzulpena
aldamenean zutela). Baina, berriz esan, isilunea da nagusi 1951n "Eguzkia iya illean" Euzko Deyan
argitara eman arte.
(25) 1975, "Jautarkolen «Biozkadak». Bigarren argitalpena. Itzaldi", 1987, ldaz-lan guztiak.
Il. Azken urratsak, Tolosa, Kardaberaz bilduma 32, 341-346. or.
Lehen esan bezala, Juan Mari Lekuonarena erantsi behar zaizkie hauei.
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Damaso Intzak eransten duen gauza bakarra da bitarte honetan Jautarkolek
beste olerki batzuk idatzi dituela eta baduela aski gai beste liburu bat osatzeko,
eta, hori ez ezik, kaleratzeko asmotan ere badabilela (26).
Lekuona zaharrak bere hitzaldian beste errenteriar sonatuen artean jartzen
du Jautarkol: Xenpelar eta Juan Krutz Zapirain bertsolariak, "Errenderi Aba",
Eltzo (jaiotzez astigarratarra baina bizitzaz herriko semetzat jotzen duena) olerkariak... Hauek guztiek, Jautarkolekin batean, Errenteria "ondratzen" dute.
Jautarkol olerkaria Bidasoaz honanzko bere garaikoentzat "aurkiuntza"
izan omen zen, bide-auslea, euskal poesian ---euskallirikan zehazkiago- bide
berriak urratzen hasi zena, Orixeren bide klasiko segurutik saihestu zena. Lehen argitaraldi hark sekulako harrera ona izan omen zuen (27).
Olerkien muina hizpidean duenean honakoak darabiltza oiartzuarrak: "liriko-lirikoa", "bat ere ez epika-turut-otsik", "dana lore, dana xamur", "pentsakera goxo", "bertso-neurria aberats", "rima txukun", "izkuntza errex", "edozeiiek xurgatzeko ur garbi", "geienetan txurrut labur"...
Erromantikoen-otina aurkitzen dio Jautarkoli, baina aho-gozo hori bere gisakoa du:
Bafian ez Becker bat bezain negarti, ez Espronceda bat bezain marmol-tallatu,
ez Gabriel y Galan bezain liriko bir-esale. Orduan nik neretzako, Jautarkol'en
bideari -Verdaguer'ez gafiera- Selgas baten bidea erizten nion: lore-bide,
bafian ez lore larros, lore bioltxo baizik, bioltxo apal, ixil, usai-goxo. Olerkiixuri-leun, korapillorik gabeko ari-albifiu. Pentsamen sakonik ez. Zartada bortitzik ere ez. Irudimen goxo, dana biotz: biozkadak, liburuaren izenak berak
dion bezela: Biozkadak. (Lekuona, 1975: 343).
Bistan da, beraz, zein eragin edo antz ikusten dituen On Manuelek Jauregigan: Verdaguer eta Selgas bereziki. Halaz guztiz, Selgas-en eraginpekotzat
daukan bati, nik bederen, Becquer-en usaina dariola deritzat, "poesfa eres hi"
amaia duen sonatuarena, alegia:
Aingerutxoa zer dan diozu?
Enetxu! ori galdera!
Aingerutxoa, ene kutuna,
aingerutxoa zu zera.
(26) "Oraingoz, Biozkadak dakazkienaz goza zaitezte, bano aren olerki guziak liburu batean
al dan lasterrena arkitzeko ustean". (Intza, 1975). Kaputxinoen artxibozainekin hitz egin dut Intzaren paperetan horren arrastorik ba ote zegoen galdetzeko, baina ez omen dute halakorik aurkitu.
Onaindiak dakarrenaren berririk ere ez dut, saiatu naizen arren:
"Zerrenda onezaz gain, il aurretxoan, bere olerki-bilduma bat burutzen ari zan; neri esan zidanez, laster irarkolara eramateko zeukan. Nun ote dugu gaur bilduma ori? Aita Intza'k beretik,
idatzi didanez, bukatua du aren olerki guztien sorta, ta askorik luzatu gabe irarkolara eramateko
asmotan dago". (Onaindia, 1976: 257).
(27) "Kizkitzak" (E. Arantzadik, alegia) oso abegi beroa egin omen zion Euzkadi egunkarian. Ez du Lekuonak, zoritxarrez, beste daturik ematen eta ezin aurkitu izan dut artikulu hau,
lehen esan bezala.
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Bestetik, Comillas-ko unibertsitatea ikusten du Lekuonak Jautarkolen eta
besteren mintegi eta hazitoki erabakigarria. Han ikasiak, Orixeren gidaritzapean barrendu eta euskaraz ematea hartu zuen xede errenteriarrak. Aztertzekoa
litzateke, apika, ikasleku horren itzala euskal literaturan zenbateraino hedatu
zen.
Biozkadaken gainekoak aIde batera utzi eta gainerantzeko Jautarkolen lanen kritika-iruzkinetara pasata, beste bi lanen kontu eman behar da. 1958koak
dira Koldo Mitxelena errenteriarrak eta "Zeletak" (Jon Garmendiak), Xenpelar
bertsolaria. Bizitza ta bertsoak, Itxaropenak argitara emandakoaren gaineko
kritika antzekoak. Lehena Eganen (28), bestea Euzko-Gogoan (29).
Mitxelenari begietan ematen dio Jautarkol bezalako olerkari batek nolatan
paratu zituen begiak bertsolari batengan; are harrigarriagoa egiten zaio gerra
aurrean egin izana (30), orduan -gero ez bezala-, haizea ez baitzen oso bertsolaritzaren eta herri-usaineko moldeen aldekoa.
Bat dator Mitxelena saiakeragilearekin Xenpelar goi mailakotzat hartzean;
ezbaian jartzen du, halaz guztiz, Jautarkolek Xenpelarri aztiatzen dion balizko
etorkizuna.
Olerkari gain-gainekoa izango omen zen Xenpelar, egileak dioenez, eskolarik
izan balu. Olerkaria, ez dakit. Beste zerbait izango genuen agian: Quevedoren
tankerako zain eta hezurra besterik ez zuen prosalaria. (1958, MEIG II: 107).
Baina benetako kritika beste bide batekoa da. Jautarkolek oker (edo Mitxelenak hala joen) letraldatutakoak zuzenduta itzultzen dizkio. Mitxelenak berak aitortzen du, guztiarekin ere, ez diotela ezer kentzen Jauregiren "liburu ederrari"; areago, uste du sekulako mesedea egin duela Jautarkolek hartu duen Ian
honen bitartez. Hortaz, badirudi hutsen kontu-emate xeheak, buruen buruenik,
Mitxelenaren arreta bereganatu izana erakusten duela.
Zeletak Jauregi apaizaren lana "biozkoi" eta "atseginkortzat" dauka, hitz
lauz zein hitz neurtuz. Mintzagai duenaz -Xenpelarren gainekoaz-, berriz,
"gozo" da aldamenean paratzen dion izenondoa. Irakurleak zaletzeko moduko
lana omen da, euskara herrikoi eta ulerterrazean mamitu baitu bere herrikidearen berria. Xenpelarren bertsoen erakusgarrifio bat eskaini ondoren, bukatzeko,
(28) MITXELENA, K.: "Xenpelar bertsolaria bizitza ta bertsoak, Jauregi'tar Luis «<Jautarko1»), «Kuliska sorta», Itxaropena Argitaldaria, Zarautz, 1958", Egan 3-6, 240. or. [MEIG 11, 106108. or.].
(29) "Zeleta", "Idazti berriak. Jautarkol, Xenpelar", Euzko-Gogoa, 1958, 5-6 (iraila-gabonila), 696-701. or. [Berbera da, Euzko-Gogoa, 1959,3-6 (epaila-garagarrila), 281-286. or.].
(30) Gogoan behar da izan, liburu honen lehengaia gerra aurretik oratua zuela Jautarkolek:
"Bertsolari nor zaigun: Xenpelar ereduz", Yakintza, 1935, [III], (13), 331-339, (18), 407-413. or.;
eta hitzaldiak ere egin omen zituen gai bera mintzagai hartuz: "Entre 1929-36 dio varias conferencias en euskera sobre el bertsolari Xenpelar, sobre el pasado y el porvenir de la Literatura Vasca
y sobre la obra del poeta «Loramendb>", (Auiiamendi: 264).
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lanerako gonbitea egiten dio Jautarkoli: ea zergatik ez duen, Xenpelarrekin
egin antzera, Enbeita eta Otaiioren bertso ederrez hornitutako liburua egiten.
Honaino, bada, Jautarkolen lanek argitara ahala izan zuten harrera.

2.

HILONDOKOAK. OMENALDI MODUKOAK

Hasieran esan bezala, beste multzo bat osatzen dute apaiz errenteriarra hil
zenean edo horren kariaz omenaldi gisa argitaratu ziren lanek, azken hauetako
gehienak 1971ko Errenteriako Oarso urtekarian bilduak (31).
Lan hauetatik guztietatik, lantuak eta aIde batera utzi eta ideiarik garrantzizkoenak besterik ez ditut ekarriko.
Los Santosek uste du Jauregi, Eltzo (Jose de Elzo Azpiazu) eta Jose Ramon Astibiarekin ("Errenderi Aba") batean aztertu beharko litzatekeela.
Lekuona zaharrak, berriz, Jautarkolen alderdi zuzpertzailea azpimarkatzen
du, gero etorriko ziren gizaldien esnatzaile izatea.
Leonardo Urteagak ere, euskal poesia irauli zuen lehenengotzat dauka.
Becquer aipatzen du Jautarkolen eredutzat.
Nemesio Etxaniz Aitzolen eta Jautarkolen arteko adiskidetasunaz mintzatzen da; Aitzol izan omen zen Jautarkoli izenik handiena eman ziona.
Leiz (Felipe Lizaso) ohartzen da idazten duen garaian (1971) ez dela, beharbada, Jautarkolen olerkigintza egunean dauden joeretan aise kabitzekoa; giroa kontra samar duela, alegia, ez baitu "inor sumintzen, besteren malkoak saminki jaso arren", "erreza, atsegina, herrikoia" baita. Hementxe ikus daiteke,
nire ustez, urte batzuetan izan duen isilunearen arrazoia. Geroko belaunaldiek,
apika, zaharkituxea edo harrapatzea.

3.

LITERATURAREN HISTORIAK. IKERLANAK

Goazen orain, bada, literaturaren historietara, ikerlanetara zer iragazi den,
denboraren galbaheak irintzat zer eta zahitzat zer bereizi duen, Jautarkolen az(31) LOS SANTOS BARRENECHEA, E., 1971: "Una liiste fecha", La Voz de Espana (?),
12-02-1971; "Afiarbe", 1971, "«1autarkol» (G.B.)", Oarso, 82-83. or.; "Leiz", 1971, "Jautarkol
Olerkaria", Oarso, 62-63. or.; ARTECHE, J. de, 1947: "El poeta de Machinventa", Caminando,
Zarautz, Itxaropena, 57-61 [Oarso, 1971,34-35. or.; (eusk.) Etxaide, Egan, 1954 (I), 13-15. or.];
LEKUONA, M., 1971: "Luis Jauregi «Jautarkob>, olerkari errenteriarra", Oarso, 10. or.; ETXANIZ, N., 1971: "Jauregi'tar Luis apaiz jauna <<1autarkob> joan zaigu", Zeruko Argia, 415. zk.,
1971-02-14,7. or.; SAN MARTIN, J.: 1972, "Hi1 berriak: Jose Luis Jauregi Etxenagusia (18961971)", Euskera, 1972, XVII, 291. or.; URTEAGA, L., 1973: "Un gran poeta vasco: Luis de
Jauregui'" La Voz de Espana, 9-08-1973.
Eta, jakina, geroago argitara eman diren 1996ko Oarso aldizkarikoak ere bai. Ikus bibliografia.
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tarrenak non dauden ikustera. Berriz ere, biografia edo biografia-bibliografia
hutsak aIde batera utziko ditut eta batik bat alderdi kritikoari helduko diot (32).
1921ekoa da Evaristo Bozas Urrutiaren Andanzas y mudanzas de mi pueblo, Errenteriari buruzko pasadizo-, istorio- eta jakingarri-bilduma. Lehen argitaraldian, bertsolarien eta letretako jendearen artean aipatzen du Jauregi jauna. Poetak bidali dizkion hamaika olerkitatik batzuk daramatza liburura tokifalta dela medio. Hizkeraren gaineko oharra besterik ez du egiten Bozas Urrutiak: euskara zail samarra omen darabil, baina ez ulertezina.
Koldo Mitxelenaren hitzaurreak daramatzan 1976ko argitaraldi elebidunean, berriz, Rodolfo Bozas Urrutia egilearen semeak, (hitzaurregilearen laguntzaz?) euskarara aldatzeaz gain, oin-ohar aberasgarriez hornitzen du jatorrizko liburua. Jautarkoli dagokion oharrean, oso bibliografia ugari eta
lagungarria eransten du, bai Jautarkolek egina, bai Jautarkolen gainekoa.
Santi Onaindia ere ekarri behar dela uste dut. Batez ere bere Mila euskal
olerki eder lanak bere garaian (1954koa da lehen argitaraldia) izan zuen arrakasta eta zabalkundeagatik. Bada, Jautarkolen bizitzaz zertzelada batzuk eman
ondoren, bere hamar poesia (Sarasolak ahotan hartuko duen "Baserrira itzulpena" barne) dakartza. Antologia modukorako aukeratua izanak adierazten du
Onaindiarentzat Jautarkolen lanak bazuela meriturik.
Karmeldarrak, Euskalliteraturan ere (1975, 1976) sartzen duo Poesia ulerterraza omen da; bertsolarien eta poeta ilunzaleen artekoa. Barrena hustutzen
omen du poetak bere lanetan.
Koldo Mitxelenak zenbait lanetan Jautarkol eta Jautarkolen garai-giroetako
poesia hartzen ditu ahotan. Hona Mitxelena kritikagileak adieraziak:
Por fortuna, puedo terminar esta enumeraci6n [Errenteriako euskal literaturgileena] con el nombre de uno de los maestros de la poesfa en lengua vasca.
Don Luis de Jauregui, varias veces mencionado, suena ahora en Urrestilla el
mismo sueno puro y bello que antes son6 en Alzo (oo.) Ya no 10 suena, sin
embargo, en voz alta (33), y son muchos los que Ie echan de menos. Yo Ie
hablarfa de un nino enfermo [Koldo Mitxelena bera, alegia] que aprendi6 de
el, en las paginas de "Zeruko Argia" -yes una de las cosas mas importantes
que ha aprendido en su vida-, a reconocer claramente la "canci6n interior",
la "canci6n vasca" que sentfa sonar confusamente dentro de sf. Y hay otros
ninos, sanos 0 enfermos, hay j6venes y personas mayores, que esperan ahora,
quiza sin saberlo, su ayuda. (Michelena, 1952: 42).
Sagartzazutar Klaudi, gure barrutian Satarka, bere aldiko gizona da: nola
ez da izango? Hitzaurrean Lekuona jaunak ederki dioen bezala, beste zenbait
(32) Beste nonbait esana dudan bezala (1996a). atentzioa ematen du zein ardura gutxirekin
eman diren Jautarkolen gaineko datoak: baten batek izena aldatu dio, Luis Ramon bataio-agirian
dena Jose Luis bilakatuz, sorteguna ekainaren 21etik 19ra pasatzea behin eta birritan errepikatzen
den akatsa da; Biozkadaken argitaraurtea, 1929 alegia, beti ez da ongi ematen: 1928, 1930...
(33) Ikus 24. oin-oharra.

JAUTARKOLEZ... - Elixabete Perez Gaztelu

107

olerkarirenarekin 10tua agertzen zaigu Sagartzazuren izena: Eltzo, Zubigar eta
Jauregirenarekin, Beterri aldekoak besterik ez aipatzeko. Aspaldi ixilarazi
zuen heriotzak, zorigaitzean, batzuen mintzoa, behar genuen baino askozaz
lehenago. Satarka eta Jauregiren etorria ez da, ordea, agortu, euskal letren
onerako.
Gipuzkoako euskal poesiaren gorabeherak aztertzeko nerea baino jakinduri mardulagoa nahi litzateke. Halaz guztiz, ez da noski okerregi esana izango aipatu ditudan olerkariak, beste gehiago lagun dituztela, poesia horren aldi
eta era baten ezaugarri gailenak direla: gero, 1930etik edo hasita, Orixek, Lizardik, Lauaxetak eta zabaldu zituzten molde berrien aurrekoarena, alegia.
Poesia txukun-apaina, baina herrikoia eta errax antzekoa; barrenkoia eta goibel-ixurikoa. "Intza begietan" eta malkoa bihotzean. Sugarra, harrimena edo
poz axolakabea baino nahiago zuten, izan ere, negar xamur ixila.
Ez dakit zer esan behar duen poesi mota honezaz egun edo biharko kritikak. Nik behintzat ezin dezaket gai honetan kritikarik egin. Hau baita haurretan, besterik bazen ere ez nekienean, ezagutu nuena; hau, euskaldun guztiok, baita zekenenek ere, bihotzean gorderik daukagun xoko minbera
horretaraino sartu zitzaidana. Geroztik irakurri dut hoberik eta goragokorik,
baina ez dut bestetan sumatu ustekabean hartu ninduen haurtzaroko ikara berri
haren bizia. (Mitxelena, 1958, MElG II: 102).
En el segundo y tercer deeenio de este siglo pueden citarse entre nosotros,
pasando por alto a muehos otros, los nombres de Emeterio Arrese, Elzo, Pedro de Embeita, Luis de Jauregui, Claudio Sagarzazu. Se trata en general de
poesfa facil, postromantiea, de tone ligeramente elegfaeo. No estan aun lejanos los dfas en que Menendez Pelayo pudo hablar, no sin raz6n, de la "honrada poesfa vaseongada". (Miehelena, 1960, 1988: 147-148).
Azkeneko bietan, Jauregi da guretzat ezagunena, eta ez geroagokoa delako bakarrik, geurotako askok tratatua. Euskalliteraturan Jauregi izan da batipat -joeraz, hizkeraz, neurriz, ez gaiei buruz- giro berrien aitzingidari.
"Euskaltzaleak"-en atarian ageri zaizkigu bere Biozkadak, "Aitzol"-en aldamenean. Comillas-en elkarrekin gertatu zirelako edo, Jauregi izan omen zen
Ariztimufioren kuttuna, baita Lizardi eta Orixe agertu ondoren ere. (Mitxelena, 1976, MElG IX: 44).
[Lizardiren poesia] No era la tfpica efusi6n !frieo-sentimental de "Biozkadak"; aquello era otra eosa. (lbarzabal, 1977: 56).
Zer pentsarazten didate Mitxelenaren iritziok? Uste dut badutela bere mamia. Batetik, Mitxelenak Jautarkol poesiaren gailurrean jarriko ez balu ere,
"bere" sentitzen du, alegia, kritikagintzaren hoztasunetik begiratuta, "postromantieo", "facil" eta antzeko izenondoak alboratu arren, bihotzetik begiratuta,
ezin ezkuta dezake gisa horretako poesia, hain zuzen ere, izan zela zimiko egin
zion lehena.
Bestetik, Lekuona zaharrak ere ikusi bezala, aztertzekoa litzatekeen beste
zerbait ere eransten du: Aitzolen eta Jautarkolen arteko adiskidetasuna. Hagitz
garrantzizkoa, nik uste, Aitzolek garai hartan zuen eskua kontuan hartuz gero.
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Azkenik, gogoan hartzekoa da Mitxe1enak bereizten duela Jauregiren "aitzingidaritzan" hizkerari, joerari, neurriari dihoakiona eta gaiaren gainekoa. Pentsa
a1 daiteke gaiaren a1derdi hori de1a, hain zuzen ere, bai Mitxe1ena bai ondoko
be1auna1diak gutxien erakarri dituen a1derdia?
Ibon Saraso1ak bi euska1 1iteraturaren historia eginak ditu, bata euskaraz
(1971), bestea gazte1aniaz (1976).
Iruditzen zait a1dea dagoe1a bi 1anen artean.
Ez dakit orain ere gaztaroko 1anean agertzen duen iritzi berari eutsiko 1iokeen, baina 1971n, euska1 a1daera egin zuen giroan, idatziari begiratuta batek
ateratzenduen Jautarko1en eta garai hartako poesiaren gaineko iritzia, egia
esan, ez da irakurtzeko irrika biztuko diona:
"esti10 romantiko berant eta dekadentearen segida", "bertso1ari mo1derekin
nahasturik, Espainiako bigarren edo hirugarren mai1ako poeta rura1isten kutsua
ager-arazitzen du [poesiak]". (Saraso1a, 1971: 118).
Literaturaren kritikagi1eak oso begi onez ikusten ez duen "nekazariza1etasunaren" adierazgarritzat dauka, besteak beste, Jautarko1en "Baserrira itzu1pena". K1erika1ismoak (34) kutsatutako poesia da.
Handik bost urtera argitara emandako erda1 1anean, berriz, beste1a ikusten
due1a ematen du, edo gutienez, beste1a aurkezten du (35).
Jautarko1 kokatzen du benetako 1ehen euska1 1iteratura-be1auna1diaren aitzindari. Aitzo1en gidaritzapean ernatuko den be1auna1di horrek euska1 1iteraturaren historian 1ehen a1diz hizkera poetiko berariazkoa eta berria sortu nahiko
du, euska1 1iteraturgi1etzat joko dute bere burua... Modu honetan euska1 1iteraturaren historia osoan zehar ezagutu ez den 10ra1dia izango da. Eta Jautarko1
dugu giro berrien aurrenesku.
Luis Mari Mujikak "linea de poesfa popu1arista bertso1arizante y postromanticista" (1979: 391) a1boratzen dio Biozkadak 1anari. Jautarko1 sartzen du
Arrese Beitia eta Sagarzazurekin batean "poesfa hfbrida (semi-cu1ta/semi-popu1ar)" deitzen duen soroan.
Gazteagoetara pasaz, Josu Landaren Gerraondoko poesiaren historia
(1983) hartuta, Jautarko1 jotzen du "Olerti Egunen" "kritiko, komentarista edo
(34) "Euskalliteraturako Euskal Herri xipi eta mugatu honetan, eta euskalliteraturan bertan,
klerikalismoa azaltzen da nagusi. Iragan diren denboratara ezin daitekeela itzul argi ikusten du eta
domeinatzen duen alorra ahal duen indar guztiaz begiratuko du, honetarako bere egintza literaturara zabalduz. Klerikalismoak kutsatu duen ideologia poesiara, nobelara eta teatrora hedatuko
da. Harentzat euskera idea gaiztoen aurka altzatzen [sic] den hesi egokia eta Jainkoaren lege sainduaren eta ohitura zahar beneragarriak zaintzen dituen gaztelu finkoa da; euskal baserri zuriak,
mendi eta zelai ederrak, euskera hura gordetzen duten gizon zintzoen bizilekua". (Sarasola, 1971:
60).
Ez du justu hemen Jautarkolen izenik aipatzen, baina...
(35) Euskal eta erdal lanen balizko hartzaileen izaera beste1akoek horretaratua?
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animadorearen papera" egiten zutenen artekotzat, Aitzol eta Orixerekin batean.
Eta nola ikusten du, bereziki, Aitzolen eta lautarkolen(?) zeregina?
lautarkol berariaz aipatzen ez badu ere, testuinguruari begira har sartu behar dela dirudi:
Hasteko, esan dezakegu urteen buruan euskalliteraturaren kritiko ofiziala bilakatu zela Orixe. Norbaitek esango du beharbada Aitzolek edo Jautarkolek
ere paper hori bete zutela, eta hortxe dago nire eritziz gakoa Orixek iritsi zuen
arrakasta argitzeko orduan. Orixeren iritziak entzuten hasi ziren arte, komentaristak eta laudoriogileak baino ez zen euskalliteraturan: Euskadi aurrera ateratzeko, euskalliteratura bultzatu beharra zegoen, eta ondorio garbiena bezala
argi zeukaten guztiok kaleratutako guztia aupatu behar zela. Eta jokabide horren barnean koka genezake Aitzol baten kasua, esate batera. Joera orokor
horren aurrean, genio bat sortu zen -Orixe alegia-. (Landa, 1983: 14).
Harrigarriro, ez du lautarkolen olerkigintza epaitzen, kritikagintza baizik.
Bat nator Landarekin egiten duen lautarkolen alderdi ezkutu hori agerira ekartzearekin; ez horrenbeste, ordea, Orixeren aurreko kritikagintzaz esaten dituenekin. Bai Aitzolen, bai lautarkolen kritika-Ianak irakur dezana konturatuko da
ez dagoela inondik ere esaterik "guztia aupatu" beste zereginik ez zutela izan.
Urrutirago gabe, garai hartako poesia errazalzaila e.a. eztabaida sutsua, zer? Eta
Lauaxetaren Bide barrijak edo Zubimendiren Aberri-oyuak edo Tapia-Perurenaren edo Lizardiren poesia-moldeen edo beste hamaikaren gainean lautarkolek egin zituen lanak?
Azkenik, bi ikerlanen berri eman behar delakoan nago. Nark bere ikuspegiaren arabera, eta lautarkol aztergunea ez izan arren, errenteriarraren irudia
pixkan-pixkan nola joan daitekeen osatzen erakusteko lekuko aproposak dira,
nire ustez. Biak hartuko nituzke euskal ikerketa hartzen ari den izaera berriaren
seinaletzat: orobatzeei ihesi, euskarri sendorik gabeko iritziak saihestu eta garaiko paperetara jo, poliki azterkatu eta bere testuinguruan (hemengoan eta
kanpokoan) aditu.
Paulo Iztueta, Orixezale aztertzailea eta zabaltzailea, dugu batetik; eta Ion
Kortazar Lauaxetazale aztertzailea eta zabaltzailea, bestetik.
Iztuetak, soziologiaren ildotik, lautarkol bere garaian kokatzen duo Biozkadaken atzean dagoen ikusmoldea, lanaren inguruan sortu ziren kritikak
(Lauaxetak, Orixek eta Aitzolek nagusiki nola hartu zuten lana batez ere) eta
beste azaltzen ditu. Eta besteak beste, honakoa dio:
Bertsolariekiko mesprezu honek eraginda ekiten dio Manuel Lekuonak (...)
ahozko literatura maila teorikoan berreskuratzeari. Ahozko literaturaren berreskurapen-tradizio honetan sartzen dut nik, Lauaxetaren Arrats Beran baino
dexentez lehenago eta errebindikazio[sic]-titulu gehiagorekin sartu ere, Luis
Jauregiren Biozkadak liburutxoa. Eta puntu honetan urruntzen naiz Jon Kortazarren ikuspuntutik, agian garaiko testuinguru historikoa Lauaxetaren ira-
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kurketara sobera hertsitzen duelako (36). Altzoko jaun errektoreari [sic] ez
bait dio, nire ustez, dagokion lekurik ezagutzen. Hutsune hau, gainera, harena
bakarrik ez, are orokorragoa delakoan nago. Nik ezin dut irakurri Aitzol, Jautarkol gabe, Orixe Lizardi gabe ezin gogoeman dudan bezala. (Iztueta, 1991:
664).
Iztueta lautarkolen aldeztaile bilakatuak, lauregi ikusten du orduko gazteen maisu. Areago, euskal poesiaren gaineko eztabaida sutsuko ikusmolde baten ordezkaritzat dauka: poesia liriko errazarena, alegia.
Dena dela, imitatzaile ala ez, L. Jauregi Iiburu honekin eskola berri baten
ordezkari nagusi bihurtuko da gerraurrean. Eskola hau, gerora esplizituago
Aitzolek errebindikatuko [sic] duen bezala, poesia erraza eta herritarren eskola da, jende askorengana heltzeko egokiagotzat jotzen duena. (Iztueta,
1991: 669).
Kortazarrek berriro argitara eman duen Ian batean (37) "Poesia kristaua"
izeneko kapitulu batean lautarkol eta Loramendi azterkatzen ditu, Euzkerea eta
Yakintza aldizkarietan plazaratu zutenean batez ere oin hartuz.
Bizkaitarrak biak Europan zehar zebilen joera baten -herrikoitasuna eta
poesia erlijiosoa batzeko ahaleginetan saiatu zen sinbolismo kristauaren- euskal ispilua ikusten du bi olerkariongan.
lautarkolen olerkigintzan nolazpaiteko bilakera edo mugimendua ikusi
uste du (hau da, nik dakidala alderdi hau aipatzen duen bakarra).

Biozkadakeko lautarkolek bi ezaugarri omen ditu nagusi: Becquer usaineko posterromantikotasuna, eta bertsogintza eta olerkigintza bereiziz, bigarrena lehena baino maila goragora eramatea.
Yakintzan argitaratzen duen lautarkol geroagokoak, ordea, beste estilo bat
omen du, nolazpait, beste poeta bat omen da. Lehengo zenbait ezaugarriri eusten badie ere, joera aldatu duo Eta hemen Lizardiren eragina aipatzen du ("Udara arratsaldez", 1936: 87).
Him ezaugarri nagusitan laburbiltzen du Kortazarrek lautarkolen idazkera:
1) deskripzioaren nagusitasuna; 2) joera logikoa; 3) erritmoa.
Lehenean -kanpoko mundua barrengoari nagusitzean, alegia- batez ere
joera erlijioso eta herrikoietan, Verdaguer-en eragina ikusten du Kortazarrek.
Bigarrenari dagokionez, joera logikoa bi mailatan ikusten du: maila semantikoan (poema irakurtzeko modu bakarra ezartzen dio irakurleari) eta egituraren mailan (poemak diseinu jakin baten arabera eginak).
(36) Pentsatzekoa da Kortazarren Teor(a y prtictica poetica de Esteban Urkiaga "Lauaxeta"
(1986, Bilbo, Desclee de Brouwer) duela gogoan.
(37) "Euzkerea" eta "Yakintza" aldizkarietako olekigintzCl 1995, Bilbo, Labayru Ikastegia-Zomotzako Udala.
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Erritmoaz, berriz, honixe deritzo alderdirik baliotsuena. Zortzikoa pixkanpixkan uztean ikus omen daiteke bilakaeraren zantzua (38).
Non datza, hortaz, aldaketa?
Kortazarren ustez, Yakintzako Jautarkol sinbolistagoa da: herrikoitasuna
nagusitzen zaio (hornigailu izatetik giltza izatera pasa da), Aitzolek nahi zuen
bezala, eta subjetibitate-kutsua nabarrnenagoa da. Azken alderdi hau dela-eta,
Kortazarrek Lizardiren itzala ikusi uste du, kontzeptismoari ateak zabaldu dizkiolako (39), eta Orixerena, subjetibitatea lantzerakoan ere orden logikoari eusten diolako. Azken arrazoi honengatik batez ere, Kortazarrek ez du Jautarkol
sinbolista erabatekotzat jotzen.
Lan honek agerira darama, nik uste, geroxeago ere esango dudan zerbait.
Ez daukagula Jautarkolez Ian berariazkorik, azterlan osorik, bere jardunaren
luze-Iaburra, munduratuaren barrengo bilakaera, garaian izan zuen itzala, besteekin (hemengoekin eta kanpokoekin) izan zuen harremana... behar bezala argitzen digunik.
Honaino, beraz, Jautarkolen gainean han eta hemen eskuetara ahal izan
dudan uzta.
Baina nire ustez, Jautarkolen aztarrena beste nonbait ere bilatu beharko
litzateke, besterengan utzitako hatzean, arrastoan, batez ere. Horretxek erakutsiko bailiguke noraino hartu beharko genukeen batek baino gehiagok aitortu
izan dion maisutza, bide-erakusle izatea. Aipatu besterik ez ditut egingo bidean
atera zaizkidan batzuk: Aitzolek (1932), (1933c) eta Lafittek (1963) Loramendigan; Kortazarrek (1995) Lizardigan; San Martinek (1972a) Satarkarekin batean ikusten du euskallirikaren bide-urratzean; Los Santosek Elzo eta Errenderi
Abarekin lotu du... Baina puntu hau ere azterkizun dagoela iruditzen zait.

4. AZKENA
Bukatzeko zer esan? Ekarri ditudanek, uste dut, zerbait garbi ispilatzekotan, hutsunea da, zerbaiten falta. Jautarkol oraingo belaunaldientzat arrotza da,
baita bere sorterrian ere. Litekeena da oraingo joerak Jautarkolen ildokoak ez
izatea; litekeena da bere idaztankera, gaiak bereziki, darien ideologia... oraingo
(38) Oroi Orixeren, eta batez ere Lauaxetaren kritikez.
Ez dakit Kortazar errUma hitza erabiltzean Lauaxetaren bereizkuntzari estu lotzen zaion. Esana dugun bezala, Lauaxetak "erritmoa" eta "melodia" bereizten ditu, musikan bezala: gogokoa du
lautarkolen melodia; ez horrenbeste erritmoa, zortzikoaren erabilera dela medio, batez ere.
Baina, berriz esan, badirudi zortzikoaren erabilera lehen ere ez zela ugaria, J. M. Lekuonaren
azterlanaren arabera. Hortaz, bilakaera, ala lehengo lepotik burua?
(39) Harrigarri samarra egiten zait, trinkotasuna baitzen, hain zuzen ere, Jautarkolek Lizardigan (baita Lizardi hil ondoko artikuluetan ere, hobeki esan, horietan bereziki) ikusten zuen bezteko alderdi bakarra, baina... literatura-kritikagileek dute hitza.
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jendeak urrutixko (are kontra) sentitzea. Baina gustatu edo ez, ezagutarazteko
erantzunkizuna dugu, besteak beste, orain ustela dena, bihar berritasunik berrientzat har daitekeelako. Gure ardura da oraingo eta geroko euskaldunei
Errenteriako Luis Jauregi Etxenagusia, "Jautarkol" ezagutzeko, ikertzeko eta
epaitzeko lanabesak eskueran uztea. Orixe, Lizardi, Aitzol... irispidean dauzkagu, lehen ez bezala, bere Ian guztiak bilduta eskueran dauzkagu-eta; Ian monografikoak ere pixkan-pixkan ari dira kaleratzen. Ez dut uste zentzugabekeria
denik galdetzea ea Jautarkolek ez ote duen horrenbeste merezi. Oraindik ere
argikizun dauden puntu asko argitzeko balioko liguke; areago, benetan uste dut
euskalletretan urrezko arotzat daukaten Pizkunde garaia ezin bere betean adituko dugula Jautarkol begi aurrean izan ezean. Jautarkoli ez ezik, euskal literaturari, gure historiari (bere handian eta ttikian), eta buruen-buruenik geure
buruari, ez genieke mesede kaxkarra egingo! Omenaldia benetako balioaz betetzeko egokieran gaude.

BIBLIOGRAFIA
AGIRRE, lM.: Ik. "Lizardi, X.".
AGIRRE, T., 1933: "Gure olerkariak", Yakintza, 1933 (1), 21-25. or.
"AITZOL", 1930a: "Nuestros poetas", El Pueblo Vasco, Donostia, 1930-01-12.
- - , 1930b: "Itzautea", Eusko Olerkiak I, Donostia, Euskaltzaleak, (1986-1987, Jose
Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan, Donostia, Erein).
- - , 1930c: "Itzautea", Otaiio'tar Pedro Mari. Olerki onenak-alkar, Donostia, Iiiaki
Deunaren Irarkola (1986-1987, Jose Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan, Donostia, Erein).
- - , 1931: "Itzautea", Eusko Olerkiak II, Donostia, Euskaltzaleak (1986-1987, Jose
Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan, Donostia, Erein).
--,1932: "Itzautea", Eusko Olerkiak III, Donostia, Euskaltzaleak (1986-1987, Jose
Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan, Donostia, Erein).
- - , 1933a: "Itzautea", Eusko Olerkiak IV, Donostia, Euskaltzaleak (1986-1987, Jose
Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan, Donostia, Erein).
- - , 1933b: "EI poeta Jose Marfa de Agirre «Xabier de Lizardi»", Yakintza, 1933,3.
z. (1986-1987, Jose Ariztimuiio "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura inguruan,
Donostia, Erein).
- - , 1933c: "El poeta Juan de Arana. «Bedoiia'tar Jokim>" ("Loramendi"), Yakintza,
1933, 4. z. (1986-1987, Jose Ariztil1lw1o "Aitzol". Idazlan guztiak 3. Literatura
inguruan, Donostia, Erein).
- - , 1933d: "Antziiiako oituren piztutzea", El D(a, Donostia, 1933-02-5 (1986-1987,
Jose Ariztil1lw1o "Aitzol". Idazlan guztiak 5. Euskal kultura Pizkundearen eta Kristau Gizartegintzaren Eragile (I), Donostia, Erein).

JAUTARKOLEZ... - Elixabete Perez Gaztelu

113

- - , 1935: "Gaur Bedofia'n VI'garren EUSKO-OLERTI EGUNA", El Dia, 1935-063, 5. or.
ALTUNA, 1.: Ik. "Amilgain".
AMENABAR, J., 1983: Euskal poesia kultoaren bi/duma. 1880-1963, Donostia, Elkar.
"AMILGAIN", 1929: "Idazti Bafijak. Biozkadak", Euzkerea, 129 zk., 191. or.
"ANARBE", 1971: "«Jautarkol» (G.B.)", Oarso, 82-83. or.
"ANDONI", 1935: "Igandez Errenderi'n. Aita Astibia'ren omenez eratutako jaiak ederto ospatu ziran", El Dia, Donostia, 1935-07-17. [Jautarko1en hitza1dia dakar].
ARANTZADI, E.: Ik. "Kizkitza".
ARIZTIMUNO, J.: Ik. "Aitzo1".
ARTECHE, J. de, 1947: "El poeta de Machinventa", Caminando, Zarautz, Itxaropena,
57-61 [Oarso, 1971, 34-35. or.; (eusk.) Etxaide, Egan, 1954 (1),13-15. or.].
AUNAMENDI, "Luis de Jauregui (1896-1971)": Enciclopedia General Ilustrada "Auiiamendi", "Literatura" III 500-507. or.
BANDRES R., 1996: "Luis Jauregi «Jautarkol» euskal poeta errenteriarraren mendeurrena", Oarso (a1dizkaria), 1996 (maiatza), 31. zk., 14. or.
"BARRENSORO": Ik. Agirre, T.
BILBAO, 1., 1970-1981: Eusko bibliographia, Donostia, Aufiamendi.
BOZAS URRUTIA, E., 1921: Andanzas y mudanzas de mi pueblo, San Sebastian
(1976 2 , Andanzas y mudanzas de mi pueblo. Errenteria kondairan eta ipuin zaharretan, Donostia, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y publicaciones), 335337. or.
EGUIA RUIZ, C, 1929: "De literatura regional: Euskeria", Razon y Fe, 1929, junio,
440-441. or.

El Dia, 1935-06-4, "VI Euska1 01erti Eguna", 2. or.
Eguna, 1987-06-18, "Jauregi'tar Ko1dobika (1896-1971)", 25. or.
Elhuyar, 1993: Hiztegi Entziklopedikoa, Usurbil, Elhuyar.
ESTORNES: Ik. Aufiamendi.
ETXAIDE, J., 1954: "Matxinbenta'ko olerkaria", Egan, 1954 (I), 13-15. or.
ETXANIZ, N., 1971: "Jauregi'tar Luis apaiz jauna «Jautarkol» joan zaigu", Zeruko Argia, 415. zk., 1971-02-14,7. or.
G.V., 1., 1957: "Los renterianos y 1a literatura", Renteria, 31. zk., 16. or.
GARMENDIA, J.: Ik. "Ze1eta".
GONI, J., 1996: "D. Luis Jauregi Etxenagusia, Sacerdote", Oarso, 31. zk., 4-5. or.

114

EUSKERA - XLI (2. aldia)

HARANBURU (ed.), 1985: Diccionario enciclopedico del Pais Vasco, San Sebastian,
Haranburu.
IBARZABAL, E., 1977: Koldo Mitxelena, Donostia, Erein.
IBINAGABEITIA, A.: 1954, "lpuiak (Jautarkol)", Euzko-gogoa, 1954, 126. or.
INZA, D., 1929: "Itzaufea", Jautarkol, Biozkadak, lrufia, Neketako Ama-Birjifiaren Irarkola, V-XV.
- - , 1975: "Bigarren argitaldiari hitzaurrea", Jautarkol, Biozkadak, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.
IZTUETA, P., 1991: Nikolas Ormaetxea "Orixe". ldazlan guztiak (V). Orixe eta bere
garaia, Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza.
JAUREGI, L.: Ik. "Jautarkol".
"JAUTARKOL": Egizko Edeftasuna (ipuin luzea), Befmeo, Gaubeka'taf Bitor'en irafkola.
- - , 1924: lpuiak, Donostia, Loyolako lfiaki Deuna-ren irarkola, "Argia idaztiak"
[19532, lpuiak, Zarautz, Itxaropena, "Kuliska Sorta", 4. zk.].
- - , 1926: "Malentxu", Euzkadi 14 (1926, 4322. zk., VIII-29), 1. or. [Jaungoiko-Zale
15 (1926, 283. zk.), 171. or.; Biozkadak (1929,40-41. or.); Euzko Deya-A 4 (1942,
111. zk.), 9. or.].
- - , 1929: Biozkadak, lrufia, Neketako Ama-Birjifiaren Irarkola [1975, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala].
- - , 1930: "Bafen-Izketa", Euzkadi 18 (1930, 5589. zk.), 5. or. [Zeruko Argia 13
(1931, 149. zk.), 69. or.; Yakintza 1 (1933,2. zk.), 91. or.; Renteria (1946, 24.
zk.), 23. or. ("Habla interior" itzulpenaz homitua)].
- - , 1931a: "Maitasun-kondairatxoa", Eusko Olerkiak 2 (1931), 106-111. or. [Renteria (1946, 24. zk.), 24. or. (aurreko biak "Historieta de amor" itzulpenaz hornituak); Euzko Gogoa 3 (1952, 5-6. zk.), 5. or.].
- - , ?1931b: "Mireio de Orixe juzgado en Donostia", Euzkadi, Bilbo, 1931-01-10.
- - , 1932a: "Euskel-Elertiaren etorkizuna dala-ta...", Eusko lkaskuntzaren Deia, 1932,
XIV (54), 11-13. or.
- - , 1932b: "Rumbos nuevos", Euzkadi, Bilbo, 1932-01-7.
- - , 1932c: "Poesfa vasca. A prop6sito de «Aberri-oyuak»", El Dia, Donostia, 193204-13.
- - , 1932d: "Biotz-begietan. Un gran poeta vasco", El Dia, Donostia, 1932-06-8.
- - , 1932e: "Poesfas vascas", El Dfa, Donostia, 1932-09-16.
- - , 1932f: "Nuestros poetas", El Dia, Donostia, 1932-10-1.
- - , 1935: "Maite-opari", Argia 15 (1935,739. zk.), 2. or. [Euzkadi 23 (1935,7000.
zk.), 12. or.; El Dfa (1935-06-3), 5. or.; Yakintza 3 (1935, 16. zk.), 257-259. or.;

JAUTARKOLEZ... - Elixabete Perez Gaztelu

115

Ekin 4 (1935, 152. zk.), 3. or.; Euzko Deya-M 5 (1948,99. zk.), 3. or.; (100. zk.),
[12]; Eguna 2 (1987,177. zk.), 25. or.; Oarso (1996, 31. zk.), 160-161. or.].
- - , 1936: "Udara atatsa1dez", Yakintza 4 (1936, 20. zk.), 87-89. or.
- - , 1943: "Nuestra Patrona. La gran Santa del Nuevo Testamento", Renterfa (1943),
25-26. or.
--,1951: "Eguzkia iya ilJean", Euzko Deya-M 9 (1951, 130. zk.), [2].
- - , 1952: "Joxepantoni'ren gora-bera illun eta alaiak", Egan, 1952 (1), 25-32. or.
[19532 Ipuiaken "Andre Joxepantoni" izenpean jasoa, aurrekoaren aldaera berritua].
- - , 1958: Xenpelar Bertsolaria. Bizitza ta bertsoak, Zarautz, Itxaropena, "Kuliska
Sorta" 25-26. zk.
"KIZKITZA", ??: [Biozkadaken gainean], Euzkadi, Bilbo.
KORTA, A.: Ik. "Afiarbe". "Andoni"?
KORTAZAR, J., 1986: Teorfa y practica poetica de Esteban Urkiaga "Lauaxeta ", Bilbo, Desclee de Brouwer.
--,1995: "Euzkerea" eta "Yakintza" aldizkarietako

olekigintz~

Bilbo, Labayru Ikas-

tegia-Zornotzako Udala.
- - , 1996: "Luis Jauregi «Jautarkol»", Deia (igandeko gehigarria), 1996-07-16.
LANDA, J., 1983: Gerraondoko poesiaren historia, Donostia, Elkar-AEK.
LAFITfE, P., (P. Urkizuk paratua), 1990: Euskal literaturaz, "Klasikoak", Donostia,
Euskal Editoreen Elkartea (Erein).
"LAUAXETA", 1929a: "Divagaeiones. Biozkadak", Euzkadi, Bilbo, 1929-11-8.
- - , 1929b: "Divagaciones. Biozkadak", Euzkadi, Bilbo, 1929-11-16.
- - , 1934: "Uata", Euzkadi, Bilbo, 1934-04-13.
- - , 1935: "Varra", Euzkadi, Bilbo, 1935-09-3.
LEKUONA, M., 1971: "Luis Jauregi «Jautarkol», olerkari errenteriarra", Oarso, 10. or.
- - , 1975: "Jautarkolen «Biozkadak». Bigarren argitalpena. Itzaldi", 1987, Idaz-lan
guztiak. ii. Azken urratsak, Tolosa, Kardaberaz bilduma 32, 341-346. or.
"LEIZ", 1971: "Jautarkol Olerkaria", Oarso, 62-63. or.
"LIZARDI, X.", 1930: "Euskel-Olerti-Jaia. Errenderiar jatorrei deia", Argia, 1930-0126 (1987, Kazetari-lanak, Donostia, Erein, 295-296. or.).
- - , 1933: "Gure bideko mugarriak", Argia, 1933-02-12 (1987, Kazetari-lanak, Donostia, Erein, 401-404. or.).
LIZASO, F.: lk. "Leiz".
LOS SANTOS BARRENECHEA, E., 1971: "Una triste feeha", La Voz de Espana, 1202-1971.

116

EUSKERA - XLI (2. aldia)

MADARIAGA, A., 1923: "Egizko edertasuna", Aranzazu, abuztua, 28. zk., 1923,266.
or.
MENDIGUREN ELIZEGI, X., 1996: "Jautarko1 Celaren euskaratzaile", Euskaldunon
Egunkaria, 1996-06-16,24. or.
MICHELENA, L., 1952: "Los renterianos y la literatura en lengua vasca", Renteria,
31. zk., 39. or.
- - , 1960: Historia de la literatura vasca, Madrid, Minotauro [1988, Donostia,
Erein].
MITXELENA, K., 1958: "Xenpelar bertsolaria bizitza ta bertsoak, Jauregi'tar Luis
(<<1autarkol»), «Kuliska sorta», Itxaropena Argitaldaria, Zarautz, 1958", Egan 3-6,
240. or. [Mitxelenaren Euskalldazlan Guztiak II, 106-108. or.].
- - , 1958i: "Intza begietan. Olerkiak (Poes{as vascas con traduccion castellana),
Claudio Sagarzazu (Satarka), San Sebastian, Valverde", Egan 5-6, 105. or. [MEIG
II, 102-103. or.].
- - , 1976a: "Hitz bitan", E. Bozas Urrutia, Andanzas y mudanzas de mi pueblo.
Errenteria kondairan eta ipuin zaharretan, Donostia, 1976, XVIII-XXXI. [MEIG
IX, 40-45. or.].
MUJIKA, L.M., 1979: Historia de la literatura euskerika, Donostia, Haranburu.
OLASKOAGA, X., 1985: "Errenderi'ko bertsolari eta olerkari zaarrak", Oarso, 20. zk.,
81. or.
- - , 1996: "«Maite Opari»ren xeetasun batzuek", Oarso, 31. zk., 160-161. or.
OLASO, J., 1929: "Biozkadak. Un libro de poesias del Sr. Jauregui", Renteria, 12. zk.,
50. or.
ONAINDIA, S., 1954: Mila euskal-olerki eder, Itxaropena (19752, Bilbo, La Gran Enciclopedia Vasca).
- - , 1975: Euskalliteratura (IV), Bilbo, Etor.
- - , 1977: Euskalliteratura (V), 1915-1940, Bilbo, Etor.
"ORIXE", 1930a: "Nuestros poetas. Suspiros del coraz6n (I)", Euzkadi, 1930-01-1
(1991a, Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (Ill). Artikulu eta saiakerak,
Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza, 299-301. or.).
- - , 1930b: "La metrica de «Biozkadak»", Euzkadi, 1930-01-3 (l991a, Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (Ill). Artikulu eta saiakerak, Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza, 301-303. or.).
- - , 1930c: "La imitaci6n en Jauregui", Euzkadi, 1930-01-21 (1991a, Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (Ill). Artikulu eta saiakerak, Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza, 303-305. or.).
- - , 1930d: "Los «Euskaltzaleak» en Zumaia", Euzkadi, 1930-03-11 (1991 a, Nikolas
Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (Ill). Artikulu eta saiakerak, Donostia, EtorEusko Jaurlaritza, 305-308. or.).

JAUTARKOLEZ... - Elixabete Perez Gaztelu

117

- - , 1930e: "Las fiestas de Errenderi", Euzkadi, 1930-06-3 (1991a, Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (III). Artikulu eta saiakerak, Donostia, Etor-Eusko
Jaurlaritza, 308-312. or.).
- - , 1991a: Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (III). Artikulu eta saiakerak,
Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza.
- - , 1991b: Nikolas Ormaetxea "Orixe". Idazlan guztiak (V). Orixe eta bere garaia,
Donostia, Etor-Eusko Jaurlaritza.
ORMAETXEA, N.: Ik. "Orixe".
OTAEGI, L., 1994: Lizardiren poetika Pizkundearen ingurumariaren argitan, Donostia, Erein.
- - , (par.), 1987: Xabier Lizardi. Kazetari-lanak, Donostia, Erein.
PASCUAL, M.J. Y SANZBERRO, L., 1996: "«Jautarkol» en la biblioteca de Renteria",
Oarso, 31. zk., 134-138. or.
PEREZ GAZTELU, E., 1996a: "Jautarkol eta Lizardi: bi bide, asmo bat", Euskaldunon
Egunkaria, 1996-06-25, 28. or.
- - , 1996b: "Bi errenteriar egitasmogile (Jautarkolen oroimenez)", Oarso, 31. zk., 4344. or.
SAN MARTIN, J., 1968: Escritores euskliricos: catdlogo bio-bibliogrdfico de escritores contemportineos en vascuence, Bilbo, La Gran Enciclopedia Vasca.
- - , 1972a: "HiI berriak: Klaudio Sagartzazu Sagartzazu (1895-1971)", Euskera, 17.
zk., 1972, 285. or.
- - , 1972b: "Hil berriak: Jose Luis Jauregi Etxenagusia (1896-1971)", Euskera, 17.
zk., 1972, 291. or.
- - , 1996: "J.L. Jauregi <<Jautarkol» mendeurrenean", Oarso, 31. zk., 82-84. or.
SARASOLA, I., 1971: Euskalliteraturaren historia, Donostia, Lur.
- - , 1976: Historia social de la literatura vasca, Madrid, Aka!.
TORREALDAY, J.M., 1977: Euskal idazleak gaur, Ofiati-Arantzazu, Jakin.
UGALDE, M., 1996: "Mendeurrenaren eskakizunak", Euskaldunon Egunkaria, 199606-19, 30.0r.
URKIAGA, E.: Ik. "Lauaxeta".
URKIZU, P. (par.): Ik. Lafitte.
URTEAGA, L., 1973: "Un gran poeta vasco: Luis de Jauregui", La Voz de Espana, 908-1973.
VILLASANTE, L., 1961: Historia de la literatura vasca, Bilbao, Sendo (19792, Onate,
Ed. Franciscana Aranzazu).
XX, 1927: "Hombres de Renteria (D. Miguel Aranguren, D. Cosme Echeverria, D. Ignacio Lecuona, D. Luis de Jauregui)", Renteria, 10. zk., 37. or.

118

EUSKERA - XLI (2. aldia)

XABIER, 1986: ["Errenderi'ko Madalen Deunaren elizatxoan"], Oarso, 21. zk., 42. or.
- - , 1996: "Jauregi'tar K01dobika «Jautarkol»", Oarso, 31. zk., 62-63. or.
ZABALETA, 1. (zuz.), 1991-1994: Lur Hiztegi Entziklopedikoa, Lur.
"ZELETA", 1958: "Idazti berriak. Jautarkol, Xenpelar", Euzko-Gogoa, 1958,5-6 (iraila-gabonila),696-701. or. [Euzko-Gogoa, 1959, 3-6 (epaila-garagarrila), 281-286.
or.].
Zeruko Argia, 1929: "Liburu berriak. Biozkadak", 128. zk.

EUSKALTZAINDIAREN ERABAKIAK
ETA ADIERAZPENAK

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

53
MUNDUKO ESTATUETAKO HIZKUNTZA OFIZIALAK
Afrikaans
Aimara (Bolivia, Peru)
Albaniera
Aleman
Amharera (Etiopia)
Arabiera
Armcniera
Bengaliera (Bangladesh)
Biclorrusiera
Birmanicra
Bislamera (Vanuatu)
Bulgariera
Daniera
Dariera (Afganistan)
Divehiera (Maldivak)
Errumaniera
Errusiera
Eslovakiera
Esloveniera
Espainiera / Gaztclania
Estoniera
Fangera
Farsiera (Iran)
Finlandiera / Suomiera
Frantses
Gaelera / Gaeliko (Eskoziakoa edo' Irlandakoa)
Garocra (Bangladesh)
Gaztclania / Espainiera
Georgiera (= Kartveliera)
Grcko/Grezicra
Guaranicra (Paraguai)
Gujcraticra (India)
Hausa
Hebrcera
Hindi
Hungaricra (Magyarrera)

Munduko Estatuelako Hizkuntza Ofizia/ak

124
Indonesiera
Ingeles
Inuitera
Is1andiera
Ilalicra
Japoniera
Kartveliera (= georgiera)
Kalalan (Andorra)
Kannadera (India)
Kazakhera
Kaxmirera (India)
Kitxua / Runa simi (Peru, Bolivia, Ekuador)
Khemerera
Koreera
Kreolera (Haitiko kreolera)
Laosera
Letoniera
Lituaniera
Malgalxera
Maltera (Malta)
Maoriera
Maratiera
Mazedoniera
Moldaviera
Mongoliera
Nederlandera
Norvegiera
Punjabiera (India)
Paxtoera
Persiera
Poloniera
Portuges
Rapanuiera
Rundiera (Burundi)
Samoera
Serbokroaziera
Shotoera (Lesotho)
Somaliera
Suediera
Swahili
Swaziera (Swazilandia)
TagaJo
Tamilcra (India, Sri Lanka)
Tcluguera (India)
Thaiera (Thailandia)
Tibctera
Tigrera (Etiopia)
Tongera (Tonga)
Turkiera
Turkmeniera
Txekiera
Txetxeniera
Txetxeno-inguxera

Munduko Estatuetako Hizkuntza Ofizia/ak
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Txincra (mandarincra)
Ukrainera
Urdu
Uzbekera
Vietnamera
Xhosa (Hego Afrika)
Zingaliera
Zuluera

(Euskaltzaindiak. Donostian. 1996ko urtarrilaren 26an onartua)
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S4
HIZTEGI BATUA
ba • belztura
ba h. bada (euskara mintzatuan (cf clkarrizketak) onartzckoa da ba forma, maila neutroari bada forma
dagokion arren)
baba
babarrun
babazuza
babes
babesgarri iz eta izond
babesle
babestu, babes(tu), babestcn
babo
babor* e. ababor
bada (forma hori dagokio maila neutroari; eta euskara mintzatuan (cf elkarrizketak) onartzckoa da ba
forma)
badaezpada
badaezpada ere
badaezpadako
badia
bafada
baga 'uhina, olatua'
baga uso* e. pagauso
bagil h. ekain
bago* c. pago
bagoi
bahe
bahetu, bahe(tu), bahetzen
bahi
bahiketa
bahitu, bahi(tu), bahitzen
bahitura
bahitzailc
bai
baietz
baiezko
baicztapen
baieztatu, baiczta, baicztatzcn
baieztu* c. baieztatu
baiki
baikor
baikortasun
bailara Gip 'cskualde txikia'. (ez da = 'ibarra', 'harana')
HiZleg; Batua: ba • belZlura
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baimen
baimena eman
baimendu, baimen(du), baimenlzen
baina
bainatu
baino
bainu
bainua hartu
bainuetxe
bainugela
baita (balez ere 'baitan' forman erabilia: 'wre bailan', 'zure bailarik')
baita ••• ere = bai eta ••• ere
baitezpada
baitezpadako
baizen
baizik
bakailao
bakan
bakandu, bakan(du), bakantzen
bakantza h. opor pi
bakar (neure, zeure, bere,) bakarrean Han zegoen gaixoa bere bakarrean malkoak egosten
bakardade
bakarka
bakarleku
bakarrik
bakarrizketa
bakartasun
bakarti
bakartu, bakar(lu), bakartzen
bakazio h. opor
bake
baketsu
baketu, bakc(lu), bakclzcn
bakezalc
bakoiti
bakoitz
bakteria h. bakterio
bakterio
bakun
bakundu, bakun(du), bakunlzen
bakuntasun
bala I jaurtigaia 2 uZla-sorta lolua gari bala
balada
balakatu, balaka, balakalzen Ik losintxatu
balaku
balantza
balantzaka
balantze
balazta 'freno, galga'
balaztatu, balazla(lu), balazlalzen
balbe
baldan
baldankeria
baldar
baldarrontzi
baldarka
baldarkeria
baldartu, baldar(lu), baldartzen
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balderna
baldernapez
baldin
baldinba
baldinbaitere
baldintza
baldintzapen
baldintzatu, baldintza(tu), baldintzatzen
balditu, baldi, balditzen h. harritu
baldres
balea
bale ontziluntzi
baleazale
balentria
balezta I geziak eta jaurtikitzeko arma 2 orekagailua
baleztari
baliabide
baliagarri
baliakizun
baliarazi, baliaraz, baliarazten
baliatu, balia, baliatzen I zaio ad Jainkoa balia dakidala 2 da ad Adimenaz balia zaitez, ez indarraz
3 du ad Ez dugu hitz hori baliatzen
balin* e. baldin
balio
balio izan, balioko
baliodun Mat
balioetsi, balioets, balioesten
baliogabe
baliogabetu, baliogabe(tu), baliogabetzen
baliokide
baliokidetasun
baliokidetu, baliokide(tu), baliokidetzen
baliokidetza
balios lpar
baliotsu
baliozko
baliza
balizko
balkoi
baloi
baloratu, baloea, baloratzen h. balioetsi
balore Lgart h. adore, kemen
baltsa I (bizidunen) talde, multzo, elkarte 2 'Iohia, lokatza'
baltsamo
baltsamatu, baltsama, baltsamatzen
baltsatu, baltsa(tu), baltsatzen I nahasi Baltsatu zuen bere aho-gozoa lur gutxi batekin 2 lokaztu Zergatik baltsatzen da zerria lohian?
baltzu
balus* e. belus
bana
bana-banako Bana-banako erlazioa
bana. bertze lpar batez beste
banaka
banaketa
banako
banan
banan-banan
banana

HiZleg; Batua: ba
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banandu, banan(du), banantzen
bananondo
banatu, bana, banatzen
banatzaile
banatze
banda
bandera
bandiJ" e. mandil [par 'bideJapurra'
bando
oren bando ('x-ren aide') Nire bando ez dena nire kOlltra da
banka h. bankuak
bankari
bankctxc
bankn
banku-Iangile, banku langile
bapo
bapore
bar h. taberna, ostatu
barakuilu
baranda
barano 1 gazte batzuk bildu zituen bere baranoan (hots: bere inguruan) 2 Varanus sp
baratu, bara, baratzen
baratxe [par 'astiro'
baratxuri Allium sativum
baratze
baratzczain
baratzekari h. barazki
baratzuri" e. baratxnri
barau
barau egin
baraurik
baraualdi
baraur" e. barau
barautu, barau(tu), barautzen J da ad Berrogei egullez barauta zen Jesus 2 du ad Lau den borak,
bijiliak eta garizuma baraatuko dituzu osoki
barazki
barazkidenda" e. barazki-denda, barazki denda
barbantzu h. txitxirio
barbarin Mul/us sp
barbaro
barda [par h. bart
barealdi
bare 1 'animalia' 2 'erraia' 3 izond 'lasaia'
baretu, bare(tu), baretzen
barik
bariku Biz h. ostiral
baritono
barka cskatu, barka eska, barka eskatzen
barka eske
barkamen (hau bide da gaur hedatuena, barkamendu eta barkazio baino erabiliagoa)
barkamendu h. barkamen
barka(u, barka, barkatzen
barkazio h. barkamen
barku
barna 1 posposizoan, -aI/ barna (mel/dian bama) hcdaluagoa da -lik bama (mellditik bama) baino;
2 izond 'sakona' putzua barna da

Hhtegi Balua: ba
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barne A iz 1 'barrena, barrua', bame medikllllt..a, '-ren l>:lrne egon*'; '-ren barnean egon' 2 Ipar
'gela' B adlag Sa/Ileur";a: 5000 pezeta, zcrgak bame; Eka;llarell zortzitik IlUlllabira, egull
biok bame
barnean
barneko
barnera
barneraino
barnetik
barneti(ka)ko
barnez
barnez barne
barne luzegoa* e. habearte
barneko iz 11'01' 'jantzi mota'
barnekoi 'barrukoa, sakona'
barnera* e. bolumen
barnerakoi
barneratu, barnera, bameratzen
barnetegi
baroi
barra 1 palanka 2 'bokaleko, ibai ahoko barra' 3 zerrenda
barra-barra
barraban Bick
barrabas
barrabaskeria
barrabil
barrandan zelatan.
barrandari
barrandatu, barranda, barrandatzen
barrandegi zelata-toki
barraskilo
barre
barre egin
barre cragin
barrez
barreka
barregarri
barreiatu, barreia, barreiatzen
barreiatzaile
barren 1 barnea, barrua 2 beheko partea gOlla-barrena, gona barrella, soillekoari barrella harlu, sora-barrella. sora barrella
barrendik
barrenean
barrenez
barrenez barren
barrengo I barreneko
barrena 1 pospos -an barna, -an zehar Melld;all barrella joall da 2 iz tresna
barrendegi
barrendu, barren(du), barrentzen
barrenkoi
barrera = hesi, langa
barrerazain
barrika
barrikada
barrikote
barroko
barru 1 iz Barruak ez dit agilltzen 2 pospos Bi urle barru bukallIko da lana
barruan
barruko
Hizteg; Balua: ba - be/ztura
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barrura
barrurako
barrutik
barrutiko
barruz
barrualde
barruki 1 [par ukuilu
barruki 2 animaliaren erraiak, jateko direnak
barrunbe
barrunda izan barrundatu
barrundatu, barrunda, barrundalzcn 'susmatu, hautcmall'
barruratu, barrura, barruratzen
barruti
bart Bart arratseall, bart gaueko, bartko
bartz
barur [par h. barau
basa 1 [par 'basatia' Giwll basa bat
basa 2 'lohia, lokatza'
basabazter
basabere
basagizon
basahuntz
basajaun
basajende
basakatu
basakeria
basaki
basamortu
basandere
basapiztia
basaran
basartc
basati
basatu, basa(tu), basatzcll Balcz crc lpar 'crrcbclatu, galdu'
basazain* c. basozain
base Kimikan, Informatikan
bascliza
baserri
baserri-etxe, baserri etxe
baserritar
basetxe
basilika
baskula
baso 1 'oihana'
baso 2 'edontzia'
basolan
basomutil
basoilar
basoilo
basotu, baso(tu), basotzen 'oihandu, oihaneztatu'
basozain
basozaintza
basta 'zamarien tresna'
bastanga Dasyatis pastillaea
bastart lpar
bastoi (karta-jokoko saHa)
basur Gip 'ihintza' [par 'ur zikina'
basurde Sus serola
Hizteg; Batua: ba - belZlura
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bat
bat-batean
bat·bateko
bat-batekotasun
batean Gurasoekill bateall bizi da bere etxeall; bata etortzearekill bateall joall da bestea
bat edo bat
bat egin
bat-egite
baten bat
batera Guztiek batera oiilu egill zutell; Nirekill batera doa Ilire itzala; Zu iristearekill batera
abiatuko Ilaiz
bateratsu
bat ere Ez du bi/era bat (bakarrik, bera) ere ilutsegill - c! batere)
bat etorri Zurekill bat Ilator ilorretall
batez ere
batik bat
bat izan (I 'elkarturik egon, bat etorri' Horretall bat gaituk ilirekill 2 'gauza bera izan' Gure
hizkulltzarell egoera ez da bat Gipuzkoall eta Nafarroall
bataiarri
bataiatu, bataia, bataiatzen
bataiatzailc
bataila h. gudu
batailoi
bataio
batasun
batciatu* e. bataiatu
batcko iz bateko urrea
bate!
batclari
bateratu, batera, bateratzen
bateratze
batcrc adb Ez zidall batere pozik email; Ez da batere egokia
batcz bcste
batez besteko
batgarrcn
batik bat
batu, bat(u), batzen
batugai
batuketa
batura
batxiler
batxilcrgo
batza
batzaile
batzaldi
batzar
batzarburu
batzar gela
batzarkide
batzar etxe
batzarleku
batzartoki
batzartu, batzar(tu), batzartzen
batze
batzoki
batzordc
batzordekide
batzuk
Hiz.tegi Balua: ba - belZllIra
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batzuetan Gehielletall garaiz dabilell arrell. batzuetall beralldu iristell da
batzuen batzuk Batzuen batzuk baino ezill izall ditut ipilli
baxenabartar
baxera
baxerategi
baxoerdi
baxu
baxurako arrantza
bazar
bazka
bazka-Iandare, bazka landare
bazkalaitzin
bazkalaurre
bazkaldar h. bazkaltiar
bazkaldu, bazkal, bazkaltzen
bazkalondo
bazkalordu
bazkaloste
bazkaltiar
bazkari
bazkari-Iege, bazkari lege
bazkaritan Laurogei baino gehiago omell dira bazkaritall
bazkaritara Joall gillell bazkaritara aldamelleko jatetxe batera
bazkarite leku-denborazko kasuekin erabiltzen da batez ere Bazkariteall ikusi eta adituak; Bazkariteko
telloreall; Bazkaritera eramall lIillduen
bazkatu, bazka(tu), bazkatzen daldu ad Jallari gozo hO/leki/l israeldarrak bazkatzell zirell; Bazka itzazu /lire axuriak
bazkide
bazkidetu, bazkide(lu), bazkidelzen
bazkidetza
Bazko* e. pazko
bazkun
baztanga 'nafarreria'
bazter
bazter-herri, bazter herri
bazter-nahasle, bazter nahasle
bazterrera eman
bazterrera utzi
baztergabe
baztergarri
bazterrarazi, bazlerraraz, bazlcrrarazlcn
bazterreratu, baztcrrcra, bazlerreratzen
bazterretsi. bazterrets, baztcrreslen
bazterretxe
baztertu, bazler(lu), bazlertzen
bebarru 'ataria'
bedatse batez ere Zub
bedeikatu* e. bedcinkatu
bedeinkapen
bedeinkatu, bedeinka, bedeinkatzen
bedeinkazio
bcdera Jpar h. bana
bederazka h. banaka
bcderatzi
bedcratziurren
bederen
bederik Gip h. bederen
begi

Hi~tegi
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begibakar
begi-betegarri, begi betegarri
begi-bista, begi bista Begi-bistall dago
begigorri
begi-keinu, begi keinu
begi-koJpe, begi koJpe
begi-Jauso, begi Jauso
begi-nini, begi nini
begiko nini
begitan hartu 'gorrotatu'
begi-ukaJdi, begi ukaJdi
begi eman
begiz jo
begi zulo, begi-zulo
begietsi, begiets, begiesten
begihandi (arrain mota, lXipiroi klasea)
begiko
begiJuze
beginini * e. begi-nini
begira 1 x-ri begira ('beha, so; begiratuz'); 2 x-ren begira
('zain')
begirada
begiragarri
begirakune Bizk h. begirada
begiraldi
begiraJe
begiramen
begirarazi, bcgiraraz, begirarazlen
begiratoki
begiratu, begira, begiratzen
A ad: J dio,'behatu, so egin'; 2 du,'zaindu, gorde'
B partiz-izond Gauza txikietall begiratua ez dellak, geldika joko du behea
C iz Nahikoa da azkelleko mellde hauei begiratu bat ematea
begiratzaile
begiratze
begirune
begitandu, begitantzen Batez ere Bizk h. iruditu Zer begitall/zell zaizu?
begitarte
begitarte egin
begitazio 'irudipena'
begizko
begizkoa egin
begizta
begiztatu, begizta, begiztatzen
beha [par adb
behaketa
behako
behar A iz: I 'premia' 2 'lana, egilekoa'
B izond: I 'beharrezkoa' 2 'pobrea, behartsua'
(II) beharrezko
beharrik
behargabeko
behar-ordu
(12) behar-sari
behar egin
behar eragin
behar izan, behar izaten, beharko
beharrean
HitJegi Ballla: ba . behtura
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beharreko
beharrez
beharrik
beharazi, beharaz, beharazten
beharbada
behargabeko alferrikako
behargin
beharleku 1 'lantokia' 2 'buruhauste, neke' Hau da beharlekua!
beharraldi
beharrean 1 'premian' 2 'ordez' (aditzaren era burutuaren ondotik)
beharreko
beharrez
beharrezko
beharri h. belarri
beharrik Batez ere lpar 'zorionez' Beharrik han bainuenama; Andoaindarraren eragina ez zen gai·
nera, eta beharrik, Konpainian gelditu
beharrizan Batez ere Bizk 'behar, premia'
behartasun pobrezia, gabezia
behartsu
behartu, behar(tu), behartzen
behatoki
behatu, beha, behatzen lpar 1 zaio ad 'adi egon, entzun' Hau da ene Seme maitea, llOni beha zakiz·
kiote; dio ad 'begiratu' Behatu zion lagunari
behatz 1 'beheko hatza' 2 Cip eta Naf. Caraia 'hatza' 3 Lap 'azazkala'
behatzaile
behatze
behaztopa (maila jasokoa da; ik estropozu, oztopo)
behaztopa.harri, behaztopa harri (maila jasokoa da)
behaztopatu, behaztopa(tu), behaztopatzen (maila jasokoa da; ik 'oztopo egin')
behazun
behe
behe.laino, behe laino
behe-maila, behe maila
behea jo
behetik gora
behealde
beheiti
beheitiko iz 'beherakoa'
beheititu, beheiti, beheititzen
behera
beheraka
beherako iz
beheraldi
beherapen
beheratu, bchcra, bchcratzen
beheratze
behere
behi
behiala = behinola
behialako
behiki
behin
behin-behineko
behin betiko
behinik behin
behin edo behin
behin ere
behin eta berriz
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behin eta berriro
behingoan Ez/abaida guz/iak behingoan bukatzeko
behingoz Lasai geldi gill/ezkeen behingoz behill/za/
behin... -z gero Behin ai/or/zen hasiz gero, guzti-guztia esan nahi dizut
behin batean
behinen
behinik behin
behinola
behinolako
behintzat
behizain
behoka
behor
beila
beilari
beilatu, beila, beilatzen
beilegi, Bizk
beira
beiragile
beirategi
beirateria
beireria* e. beirateria
beirinalari* e. berinalari
beita
bejon- Heg
bejondeizula
bejondeiohi
bejondeiala
beka Heg
bekadun Heg
bekain
bekaineko iz 'bekainetan eman edo hartutako kolpea'
bekaitz
bekaitz izan Demonioak haren bekaitz baitziren
bekaizgo Ipar (ez 2ub)
bekaizkeria Heg eta 2ub
bekaizti
bekaiztu, bekaitzlbekaiztu, bekaizten zaio ad·Rakel bekaiztu zitzaion bere ahizpari; da ad Beste hamarrek hori aditu zutenean bekaiztu ziren bi anaien kontra
bekar h. makar
bekatari
bekatore Ipar Zah h. bekatari
bekatoros Ipar h. bekatari
bekatu
bekatuan egon
bekatu arin
bekatu egin
bekatu eragin
bekatu mortal
jatorrizko bekatu
bekatu larri
bekatxo
bekoki
bekoz beko
bekozko
bektore
bela
belagile Batez ere 2ub 'sorgina'

Hiztegi Balua: ba . belZlura
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belai
belaki
belakume
belar 1 (landarea)
belar gaizto
belar-izpi 'belar-zatia'
belarrondo
belar ondu
belar txar
belar·denda
belar 2 Zah 'bekokia, kopeta'
belardenda* e. belar·denda, belar denda
belardi
belarjale
belarki
belarri
belarriak berotu
belarri-Iuze
belarri-zulo, belarri zulo
belarrimotz
belarritako
belarrondoko
belartegi
belatxinga
belatz Falco sp
belaun I 'hankako giltzadura' 2 'belaunaldia'
belaunaldi
belaunburu
belaunikatu, bclaunika, belaunikatzen
belauniko
belaxka
belaxkatu, belaxka(tu), belaxkatzen
belaze Gip
beldar
beldur
beldur-ikara
beldur izan
beldurrak (egoll batez ere)
beldurgabe
beldurgarri
beldurti
beldurtu, beldur(tu), beldurtzen
bele Corvus sp
belodromo
beltz
beltzaran
beltzune
beltzuri
beltzuri egin
belu Bizk h. berandu
bel us
belutu, bclu(tu), bclutzcn
belzkeria
belztasun
belztu, beltzlbclztu, belzten Orailldik areago bellz daileke zerua
belztura
(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1996ko otsailaren 23an onartua)
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HIZTEGI BATUA
bemol - bidari
bemol
benaz
benazko
benda Heg h. lotura
benedikatu Ipar h. bedeinkatu
beneditar
beneno h. pozoi, eden
beneragarri
benetako
benetakotasun
benetan
bengantza h. mendeku
benta
bcntaja lIeg h. abanlaila, aide, ctab
benturaz* e. mcnturaz
bentzutu, bentzu, bentzutzen 'garaitu'
ber Ilpar junt I 'baldin ba-'; cuskaraz milltza gaitezell, euskaldullekill garell ber 2 '-en unetik' etorri
dell ber, hasi da berrikelall
ber 2 Ipar 'bera' orok ber gauza errallell didale
bertsu
bera I mug gizoll beralgizolla bera: elxe berelik alera zirell
bera 2 izond 'biguna' ik beratz
beraganalu* e. bereganatu (forma hobesteko-indartzekoak beregallatu, Ile(u)regallalu, ge(u)regallalu,
etab dira, ez beragallalu, Ileugallalu, geugallalu, etab)
berakatz Bizk h. baratxuri
berandu I I adlag 2 izond gau berallduall
bcrandu 2 Batez ere Ipar ad berant, berantzen 'berandutu' I 'berantetsi'
berandutu, berant I berandu, berandutzen
berankor
berant Ipar izond aza beralliak lalldalu ditugu
berantarbi
berantetsi, berantets, berantesten balloa, elxekoek ez Ilazalell berallleis
berantiar
berantordu
berariaz
bcrariazko
beraska h. abaraska
beratasun
beralu, bera, beratzen
beratz L-N 'bera, biguna'
Hiztegi Batua: hemal - bidar;
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beraz
berba
berba egin
berbako gizon berbakoa
berbarako 'adibidcz'
berbaldun Bizk "bcrritsu'
berbaro
berbatu, berba, berbatzen Josetxo ez zegoen inorekin ezkontzeko berbatua
berbera
bcrbeta
berbetan
berbots
berdagailu Ipar Lurra berdagailuz berda bedi
berdats Ipar
berdatu, berda, berdatzen
berde
berdekeria 'gordinkeria, lizunkeria'
berdel Scomber. -,combrus
berdetasun
berdexka
berdin
berdin izan da/~aitlz"io ad; dulditldio ad
berdinarazi, berdinaraz, berdinarazten
berdindu, berdin(du), berdintzen I 'berdin bihurtu' hemell berdilltzen dira aberats-pobreak 2 ']autu'
mendia berdindu 3 'ase' gosea berdindu
berdingabe
berdingabeko
berdinketa
berdintasun
berdintsu
berdintsu izan zaitlda ad
berdotz
berdoztu, berdotzlberdoztu, berdozten
berdura
berduratu, berdura, berduratzen L-N 'barreiatu'
bere Bizk h. ere
bere
bere hartan bere hartan utz; z;tuztell kontuak
bere egin
berekiko
bere horretan (ik bere hartan: crabiliagoa da haul
bere kasa
bere kontu
berealdiko
berebat Neg
bereber 2ub I 'bakarrik' adlag bereber bizi da 2 izond 'berezi, beregain' hiru pertsolla bereber
berebiziko Heg
berein Batez ere Bizk
beregain
beregaintasun
bereganatu, beregana, bereganatzen
berehala
berehalakoan (batez ere ezezko perpausetan: ez zioll berehalakoan alllZ email)
berehalako batean 'laster, bat-batean'
berehalaxe
bereiz adlag
bereizarazi, bcreizaraz, bereizarazten
bereizgarri I iz euskal literaturaren bereizgarri orokorrak 2 izond

Hiz.tegi Batua: bemol - bidari
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bereizi, bereiz, bereizten ad (cf berezi izond)
bereizkeria
bereizketa
bereizkuntza (idatzizko tradizioan erabiliagoa da forma hau, bereizketa baino)
bereizle
bereiztu h. bereizi
berekoi
berekoikeria
berenaz L-N h. berez
berendiaberendu h. beretu
berenganatu h. bereganatu
berenjena h. alberjinia
beresi Bizk
beretar
beretsu* e. bertsu
beretter Ipar h. meza-Iaguntzaile
beretu, bere(tu), beretzen
berez
berezko
berezi 'berezi' izond eta 'bereizi' ad
bereziki
berezitasun
berezko
berezkotasun
berga J'neurria'2 'itsasontzietako haga'
beribil
.
berina {par 'beira'
berinalari
berjabetasun
bermatu, benna, bermatzen I da ad tlkondoez lei/wall bennattl zell, 'ahalegindu', 'uste osoa izan'
Jl/illkol/rell baitall berll/atzell gam 2 dtl ad 'bcrmc cman' erlijiol/k beliko bizitzl/ berll/l/tzell
digtl

bcrme
berna
berna-hezur
bcrnazaki
berniz
bernizatu, berniza, bernizatzen
bernuzatu 'zizelatu'
bero iz / izond bero(I)all egon
bero-beroan
bero izan
bero-bero egin
beroaldi
beroarazi, beroaraz, beroarazten
berogailu
berogarri iz/izond
beroki 'leku babesa', 'arropa'
berokuntza
berori Heg I pronominala iritzi hori berod 2 izord (ia bakarrik Heg)
berorika
berotasun
berotegi
bcrotu, bcro(tu), bcrotzen
bcrotzaile
berotze
bcrpizkunde h. pizkunde
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berpizte
berpiztu, berpizt(u), berpizten
berraldatu, berralda, berraldatzen
berrargitaratu, berrargitara, berrargitaratzen
berredura* e. berretura
berregin, berregin, berregiten
berrehun
berreketa Mat
berrekizun Mat
berreraiki, berreraiki, berreraikitzen
berrerosi, berreros, berrerosten
berresan, berresan, berresaten
berreskuratu, berreskura, berreskuratzen
berretsi, berrets, berresten
berretu, berret(u), berretzen I lilh 'emendatu, gehitu'; 2 Mat zenbaki bat ( ) beste zenbaki batek
( ) adierazten duen adina aldiz bere buruarekin biderkatu
berretura I lilh 'emendioa' 2 Mat
berretzaile
berrezarri, berrezar, berrezartzen
berri I izond dirua ateratzeko modu berriren bat sortu; handik etorri ber,; zela 2 iz gure berriak
entzunik bidera ilki zitzaizkigUlI
berri eman atzoko istripuen berri eman du egunkariak
berri jakin
Derri On Jesukristoren Berri Ona S. Joanen arabera
berridatzi
berriemaile
berrikeria
berriketa
berriketaldi
berriki
berrikitan
berrikuntza
berrikusi, berrikus, berrikusten
berripaper
berriro I 'berriz, beste behin' 2 'berrikitan, duela gutxi'
berritan
berritasun
berritsu
berritsukeria
berritu, berri(tu), berritzen
berritzaile
berritze
berriz I 'berriro' 2 'aldiz'
berriz ere
berrizale
berrizalekeria
berriztatu, berrizta, berriztatzen
berriztatze
berro I [par 'sasi' 2 Nasturtium officinale 'iturri belar'
berrogei
berrogeialdi
berrogeitaka
bertako
bertakotu, bertako(tu), bertakotzen
bertan
bertan behera utzi
bertaratu, bertara, bertaratzen
bcrtatik I 'berehala' 2 'hementxetik'
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bertalik bertara
berlikal
bertoo (batez ere Bizk)
bertoko (batez ere Bizk)
bertsio jatorrizko bertsioa (Bestelakoetan itzulpen, idaztaldi, etab crabB bitez)
bertso
bertso-jartzaile
bertso-saio
bertsotan
bertsogile
bertsogintza
bertsolari
bertsolaritza
bertsopaper
bertsozale
bertsu 'ia bera'
bertute
bertutetsu
bertz* e. pertz
bertze L-N h. beste
berun
berunkari* e. iturgin
besaburu
besagain
besagainka
besakada
besalki* e. besaulki
besamolz h. besomotz
besanga
besape
besarka 1 adlag [par 'besarkatuz'
besarka 2 iz 'besarkada' h. besarkada
besarkada
besarkatu, besarka, besarkatzen
besarte
besatara [par 'besakada'
besaulki
besazpi
beso
besoz beso
besoetako aitoM-amonen besoetakoa naiz ni
besoko soinean zituzten oinetako eta burugaineko gorriak eta besoko urdinak
besomotz
besondo besoak eta are besondoak agerian dituela
besta [par-NaJar 'jaia' (cf festal
bestaburu
Bestaberri
bestalde
beste
beste behin
beste gabe(rik) I besterik gabe
beste orduz
besteak beste
besterik ezean
eta beste
besteko zuk besteko indarra badu IlOllek
bestela I 'bestenaz' 2 'aliter, gisa diferentean' 3 'bestalde, gaillera'
bestelako
HiZleg; Batua: bemol - bidari
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beslelakolu, bestelako(tu), bestelakotzen
beslenaz [par
beslera (batez ere Biz}< 'bestela')
besterendu, besleren(du), besterentzen
bestia Zah L-BN h. piztia
bestondo
beta Batez ere G I 'astia, denbora Iibrea'; 2 'denbora'; 3 'aukera'
betan [par I 'balean, batera' 2 'bal-batean'
bel-betan [par 'bat-batean'
betarte* e. begitarte
betatxalu* e. petalxatu
betatxu* e. petalxu
belaurreko
betazal
bclazpi = bcgi-zulo
bcte, bete, betetzen
bete-betean
bete-beteko
bctcaldi
bctcarazi, bClcaraz, bclearazten
bctcbchar
bctcezin izond
belegarri iz eta izond
bctcgin izond
bctegintzarre
bctekada
bctckizun
beteko 'etxca beteko gizona, zuloa beteko gorputza, gizona beteko elurra'
betekor
betclan
beterinario* e. albaitari
betcrraba Batcz ere [par
beterrc = begi-crre
betertz = bcgi-crtz
bctctasun
bctetzaile
bctetzc
betezpal [par h. betazal
bcti
betidaino
betidanik
beti bat
beti-bateko
betidanik
betiere I 'beti'; 2 'nolanahi ere'
betiereko
betiko
betikotasun
betikotu, betiko, betikotzen
betikoz [par h. betiko
bctUe
bctUun
betirako h. bctiko
betiraunde h. belikotasun
betiraute
bctizu iz eta izond
beto
betoker = begi-oker
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bctondo = bcgi-ondo
bctondoko = begi-ondoko
bctortz h. lelagin
bctroi 'bchi mota'
betsein Biz/< h. begi-nini
betun Heg (oinetakoentzat) ik ziraia
betzulo
bezain
bezainbat
bezainbeste
bezala
ez bezala gauzak /ehell ez beza/a begielaralZetl zilzaizkioll
ez bezalako usle ez beza/ako a/dakulllzak dakarlzale urleek
bezaJakatu, bezalaka, bezalakatzen
bezalako
bezalatsu
bezalaxe
bezatu, beza, bezatzen 'animaliak hezi'
bezeria
bezero
bezpera
bezperago {par 'bezpcra-aurrea'
bezperak oloilza, orduell oloinelall ilullabarrekoa
bezli {par beltzez beZli agertu da Mallex (beltzez jantzita)
bezlitu, bezti, beztitzen da/du {par eta C-N 'jantzi'
bi 'Bi etxe, etxe bi'
bi-biak (I 'biak bakarrik' 2 'biak')
bien bitartean
bitan
bitariko
biao
biba
bibaka
bibelar
Biblia
bibliogralia
biblioteka
bibliotekari h. liburuzain
bibote
bibotedun
bidaia
bidaiari
bidaiatu, bidaia(tu), bidaiatzen
bidaide
bidaldi
bidali, bidal, bidaltzen I ad 2 iz 'apostolua'
bidaltzaile
bidari

(Euskaltzaindiak, lruiiean, 1996ko martxoaren 29an, onartua)
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HIZTEGI BATUA
bidaro - bizartsu
bidaro
bidatu, bida, bidalzen lpar h. gidatu
bidazti
bide I
bidea hautsi
bidea(k) ebaki
bidea galdu
bidea(k) hetsi
bidea(k) ireki
bidea(k) itxi
bidea(k) urratu
bide batez
bide-aurreko. bide aurreko ('ailzindari')
bide-bazter, bide bazter
bide egin
bide eman
bide-erakusle
bide-erdi. bide erdi
bide-ertz. bide ertz
bide izan ('bidezko izan')
bidez
bidez bide
dela (direla) bide, zela (zirela) bide
bide 2 [zell hori, euskaldullak krislaulu baillo lehellagokoa bide da
bide seinale. bide-seinale
bide-banalze* e. bidebanatze
bidegabe iz eta izond
bidegabeko
bidegabekeria
bidegabeki
bidegurutze
bidekari [par ik bidazti
bideko 1 iz
bideko 2 izond ik bidezko
bidelagun
bidelapur
bidenabar
bideo
bider
bideratu, bidera, bideralzen
HiZlegi Batua: bidaro . bii.'.artsu

146

EUSKERA - XLI (2. aldia)

biderkadura
biderkagai
biderketa
biderkakizun
biderkatu, biderka, biderkatzen
biderkatzaile
bidesari
bidexenda
bidexka
bidezain
bidezidor
bidezki adlag
bidezko 1 iz ik bidazti, erromes
bidezko 2 izond ik zuzen, legezko, zilegi
bien bitartean
bierarteko izlg [par 'arteko, bitarteko'
biga 1 iz 'bigantxa', 'txahala'
biga 2 zenb biga etorri dira. *biga ikasle etorri dira
bigantxa
bigarren
bigarrenez.
bigira Bigirak dira beste olgeta batzuk baserri-etxeetan muti/ak eta neskak gauez egiten dituztenak
bigizta * e. begizta
bigun
bigundu, bigun(du), biguntzen
bigungarri
bigunkeria
biguntasun
biguntzaile
bihar
bihar arte
biharko
biharamun
biharamunago [par 'biharamunarcn ondoko eguna'
biharamuneko.
bihi = ale, garau
bihika I 'aleka' 2 'ale, bihi'
bihikatu, bihika(tu), bihikatzen 'aletu'
bihitegi
bihitu, bihi(tu), bihitzen 'aletu'
bihortz
bihotz
bihotz-altxagarri, bihotz altxagarri
bihotz eman
bihotz-bihotzetik
bihotz-bihotzez
bihotzeko
bihotz-erdiragarri, bihotz erdiragarri
bihotz izan
bihotzaldi
bihotzeko
bihotzerre
bihotzcz
bihotzondo
bihotzondoko
bihozbera
bihozberatasun
bihozgabe
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bihozgabctu, bihozgabc(tu), bihozgabctzcn
bihozkada
bihozmin
bihozmindu, bihozmin(du), bihozmintzcn
bihozno
bihozti
bihoztoi
bihoztxo
bihoztun
bihur 1 jz 'bilur' 2 izond h. bihurri
bihurdika 1 iz 2 adlag
bihurdikatu, bihurdika(tu), bihurdikatzen
bihurdura
bihurgune
bihurkatu, bihurka, bihurkatzen, h. bihurdikatu, bihurritu
bihurketa
bihurkin
bihurkor
bihurrarazi, bihurraraz, bihurrarazten
bihurrera
bihurri
bihurriaidi
bihurrikatu, bihurrika, bihurrikatzen
bihurrikeria
bihurritu. bihurri(tu). bihurritzen I ad 2 iz
bihurtu, bihur. bihurtzen
bihurtze
bijilia
bikain
bikaindu, bikain(du). bikaintzen
bikainki
bikaintasun
bikario
bike
biketsu
bikcztatu, bikezta, bikeztatzen
biki
biko
bikoiti
bikoitz
bikoiztasun
bikoiztu, bikoitzlbikoiztu. bikoiztcn
bikor* e. pikor
bikote
biktima
biku * e. piku
bikun
bikundu, bikun(du). bikuntzen
bil-bil cgin
bila
bilaka
bilakabide
bilakaera
bilakarazi. bilakaraz, bilakarazten
bilakatu. bilaka, bilakatzen
bilaketa
bilakuntza
bilaldi
Hiztegi Smua: bidaro . bizartsu
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bilarazi, bilaraz, bilarazten I bilatzera behartu 2 biltzera behartu
bilari
bilatu, bila, bilatzen
bilatzaile
bilau
bilaukeria
bilbatu, bilba, bilbatzen
bilbe
bildoski
bildots
bildu, bit, bittzcn
bilduki
bilduma
bilduma egin
bildumagile
bildumari
bildumatu, bilduma(tu), bildumatzen
bildumen
bildur* e. beldur
bildura
bildutasun
bilera
bilgor
bilgune
biligarro h. birigarro
bilioi
bilketa
bilkin
bilkura
billar
billete 'dima'
bilo
biloba
biltegi
biltoki
biltzaile
biltzar
biltzarkide
biltze
bilur
biluz batez ere adlag
biluzarazi, biluzaraz, biluzarazten
biluzgorri
biluzgorrian
biluzgorririk
biluzgorritasun
biluzgorritu, biluzgorri(tu), biluzgorritzen
biluzi 1 ad biluz, biluzten
biluzi 2 izond (cf biluz)
biluzik
biluztasun
bina
binako
binaka
binakatu, binaka(tu), binakatzen
binazka h. binaka
binper soilleko guztiek badute berell ifrelllZu edo billperra
biola
Hizleg; Balua: bidaro - bizartsu
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biolcntzia h. indarkcria
biolcta Viola sp
biolin
biologia
biologiko
biper* e.piper
bipera {par h.sugegorri
bipi* e. pipi
bipil
bipildu, bipil(du), bipiltzen
bipilki
bipiltasun
bira
bira egin
biran
birabarki
biraka
birakari ate birakari
biraketa
birakor
birakortasun
biruo
birao egin
biraogile
biraoka
biraolari
birarazi, biraraz, birarazten
biratu, bira(tu), biratzen daldu ad bestera biratzen duzu aurpegia hura ez ikustearrell; ilargia lurraren
inguruall biratzen da
birazka {par 'binaka'
birbiloba
birbira {par 'pixka'
biri Katuarentzat biria ekarri beharko da
biribil
biribildu, biribil(du), biribiltzen
biribilgune
biribilkatu, biribilka, biribilkatzen
biribilketa
biribiltasun
birigarro
birika I arnasketa-organoa 2 biriki
birikcri
birikctako h.birikeri.
biriki abereen birika, jateko zatikatua
biritxi 1 {par h.biki; 2 bikoitz; 3 bikoiti
birjaio, birjaio, birjaiotzen
birjina
birjintasun
birla bederatzi birletako joko hori biziki maite dugu herrian
birlandatu. birlanda, birlandatzen
birloratu, birlora, birloratzen
birlore
birmoldaketa
birmoldatu. binnolda, birmoldatzen
birraitona
birramona
birrin
birrin-birrin egin
Hiztegi Batua: bidaro - bizartsu
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birrindu, birrin(du), birrintzen
birritan
behin eta birritan
birsaldu, birsal, birsaltzen
birsortu, birsor, birsortzen
birtute* e. bertute
biru* e. piru
birunda
birundan
birzahi
bisaia I aurpcgia 2 debruen bisaia! moduko csapidcctakoa
bisajc Herr itxura harrigarri, zabarra
bisdun 'bitsa ducna' ardo bisduna
bisean bis GeMmetan etsaiak bi lerrotan ematen dim bisean bis, taulatuan
biscra
bisigodo
bisigu
bisita
bisita egin
bisitari
bisitatu, bisita(tu), bisitatzen
Bisitazio 'Ama Birjinarena'
biska = Iika
biskatsu = likatsu
biskatu = Iiskatu
bisoi
bisonte
bista
bistako
bistan egon
bistan izan
bistatik galdu
bistatik aldcgin
bistatik kcndu
bistaz czagutu
(cta beste)
bistaratu, bistara, bistaratzen
bisurte
bisustu, bisuts, bisusten
bisuts
bitamina
bitan 'bi aldiz'
bitar
bitariko
bitartc
bitartcan
bitarteko I iz 2 izond noiz den ordikeria osoa, noiz bitartekoa, edo erdimerdi esaten zaiona
bitartckotasun
bitartekotza
bitartez pospos X izpien bitartez gorputz barruan dagoen edozer ikusi al izaten da
bitasun
bits
bitsctan ("zorion-bitsctan")
bitsadcra
bitxi I iz 2 izond
bitxidcnda* c. bitxi-dcnda, bitxi denda
bitxigiie
bitxigintza
Hiztegi Batua: bidaro - bizansu
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bitxikeria
bitxitasun
bitxilegi
bitxizlalu, bitxizta, bitxiztatzen
bitzuk Biz/<
bixigarri adkor ik bizigarri
bixika batez ere [par h. maskuri
bixkotx [par (==Heg bizkotxo)
bizar
bizar-Jabana, bizar Jabana
bizarra egin, kendu, moztu
bizar-makina, bizar makina
bizardun
bizargabe
bizargile
bizargin
bizargintza
bizarmakina* e. bizar-makina, bizar makina
bizartegi
bizarlsu

(Euskaltzaindiak, Zarautzen, J996ko apirilaren 26an onartua)

HiZlegi Batua: bidaro bizartsu
M
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EUSKAL HERRIALDEEN, HERRITARREN
ETA EUSKALKIEN IZENAK
Ez zaizkigu era bakar batean heldu Euskal Herriko probintzien izenak, eZla herrilarrenak eta
euskalkienak ere. Baina Iiteralura Iradizioari so eginez, halaber egungo erabilera kontuan harluz, garbi
dago ez garela balasunelik zenbailek uste dezakeen bezain urruli, bizpahiru izenelan dagokeen zalanlza
gora-behera.
Probinlziaz probinlzia goazelarik, ela lekukolasunen mukuruan galdu gabe, honako hau aipa
daileke:
I. Araba da, jakina, probinlziaren izena euskaraz, < A/aba, jatorrian latinezko p/anus-ekin
lotua. Halaz guzliz, leku askolan arrunla den Araba-herria deilura (gogora bedi Axularren A/aba-herria) ez da gailzeslekoa.

Herrilarra arabar da (cf. Orti Arauarra, 12. mendean). Arabatar aldaerak ez du inolako pisurik
euskara jasoan.
Euskalki zaharra, ela, balez ere, Mediterraneoko isurialdekoa, izendatzeko, Arabako euskara da,
Euskaltzaindiaren irilziz, forma egokiena, azken Urleotan erabili den ela nahasgarri gerla dailekeen
arabera formaren aldean.
2, Bizkaia izenaren inguruan ez da ezein dudarik agerlzen. Garai batez hilz arrunla zen honelan, bizkar hilzaren kidekoa, dirudienez (cf. [he/do Bizchaya, 1141. urlean, egungo Ige/do; Nafarroako La Vizcaya eskualdea; Biscaye, elab.), ez da ahanlzi behar a hori arlikulua dela, ela horrenbeslez, lekuko kasuelan Bizkaiko, Bizkaitik, Bizkaian, Bizkai osoan direla forma zuzenak.

Herrilarra bizkaitar deilzen da.
Euskalkiaren izena bizkaiera da. Bereizi behar denean Ekia/deko. Mendeba/deko. e.a. ezar daileke aurrelik.
3. Gipuzkoa da euskara jasoan gomendalzen den probimziaren forma (Ipuzkoa, 1025. urlean).
Euskara baluan baZlerlzekoak dira, Euskallzaindiaren aburuz, Gipuzko eta Gipuzku aldaerak. Gipuzkoa
izenean a hori berezkoa da, jakina denez: Gipuzkoako, Gipuzkoalik, Gipuzkoan. elab.
Ypu~a.

Herritarraren deitura gipuzkoar edo gipulz da (hislorian zehar, ipulz Erdi Aroan, cf. Enecho de
don Ypu~a de Nauaz. e.a.), baina gipuzkoar orokorragoa da.
Euskalkia gipuzkera da. Bereizi behar denean erams daileke Goierriko, Belerriko, eiab.

4. Lapurdi. /apurlar ela /apurlera izenelan ez da inolako zalanlzarik, euskara baluko idazkeran
konlsonanle ondoko aspirazioa kenlzea erabaki zenelik. Laburdi. ezaguna denez, oso bakana da euskal
lesluetan.
5. Nafarroa, Gipuzkoa bezala, a organikoduna da: Nafarroako. Nafarroatik, Nafarroan. Bereizi behar denean Nafarroa Garaia esan daileke, Axularrez gero bederen erabillzen den gisara. Horrela bada, Nafarroa Garaiko, Nafarroa Garailik. Nafarroa Garaian, elab. dira forma zuzen bakarrak,
hOIS, Garaia-rena hori arlikulua dela. Naparro. Naparru ela Nabarra cz dira hain erabiliak, ela horrenbeslez ez dira gomendatzen.

Euskal HerrialdeelJ, Herrilarren eta Euskalkien lzenak
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Najar da herritarraren izena, lIapar,. lIaparrar edo lIaJarlar baino egokiagoa, guztiek lIabar dutelarik iturburu (cf. orobat Nabarra edo NaJarra perlsona izenak, baita Nabarrilla ere). NaJarroa Garaiko ere esan daiteke, behar izanez gero, edota Hegoaldeko lIaJar.

Euskalkia lIaJarrera da; zehazteko premia denean, (Iparraldeko eta Hegoaldeko) goi lIaJarrera.
(marra aukeran utziz).
6. NaJarroa Beherea da probintzia honen izena. Beherea arlikuludun denez, NaJarroa Behereko. NaJarroa Belwretik. NaJarroa Behereall. e.a. esan behar da. Baxellabarre ere erabil daiteke (Tartasek Bassallauarre). baina maila jasoan NaJarroa Beherea gomendatzen du Euskaltzaindiak. BehelIaJarroa. Bellabarra. Bellaparra, Bellaparroa eta abar ez dira inola ere zuzenak.

Herdtarraren izena lIaJar da, baina Hegoaldeko beste nafarretarik bereizketa egin nahi bada baxenabartar cdo Iparraldeko lIaJar nahiz NaJarroa Behereko crabil bedi.
Euskalkicz denez bezainbatcan lIaJarrera cdo behe lIaJarrera (marrarckin nahiz gabe) crabil
bcdi, aurretik Ekialdeko nahiz Melldebaldeko czar daitekeelarik.
7. Zuberoa dugu, dudarik gabe, euskara baturako forrnagomendagarria. Horren aldamenean,
Xibe(r)Li(a). Xibero(a) eta antzekoak ere zilegi dira, baina maila dialektalerako gordeko dira. Cf. Pelri
r;:uberoa. 1378. urlean (Pelri de Sole erdal itxuran), eta r;:uberoa XVI. mendez gero. Bukaerako bokala
berezkoa da honetan ere: Zuberoako. Zuberoalik. Zuberoall. e.a.

Herritarra zuberolar da; beranduegi dirudi Etxeberri Sarakoak, adibidez, darabilen zuberoar forma aldezteko. Xiberolar eta antzeko aldaerak maila dialektalean erabil daitezke, X-z hasten diren probintziaren izcnen aldaerak bezalaxe.
Euskalkia izendatzeko zuberera da gehien erabiltzen dena eta hod da Akademiak hobetsia; xiberera eta antzekoak zilegi dira, baina euskara jasotik at.
Hortaz, hau da Euskaltzaindiaren crabakia probintzien, herritarren eta euskalkien izenez:
Herrialdea

Araba

Euskalkia

Herritarra

arabar

Arabako euskara

Bizkaia

bizkailar

bizkaicra

Gipuzkoa

gipuzkoar
giputz

gipuzkcra

Lapurdi

lapurtar

lapurtera

Nafarroa (Garaia)

(Hegoaldeko) nafar
Nafarroa Garaiko

(goi) nafarrera
(goi-) nafarrera

Nafarroa Beherea
Baxcnabarre

(Iparraldeko) nafar
Nafarroa Behereko
baxcnabartar

(behe) nafarrera
(behe-) nafarrera

Zubcroa

zuberotar

zuberera

(Euskaltzaindiak, Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an onartua)
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HIZTEGI BATUA
bizi - buztilltsu
bizi 1 izond; 2 iz
bizi izan, bizi, bizitzen, biziko
bizi-alargun
bizi·alargundu, bizi-alargun, bizi-alarguntzcn
bizi-alarguntza
biziagotu, biziago(tu), biziagotzen
bizialdatu, bizialda, bizialdalzcn
bizialdi
biziarazi, biziaraz, biziaraztcn
biziarazlc
biziatu, bizia, biziatzen
bizibchar
bizibcrritu, biziberri, biziberritzcn: euskara poesiarell illdarraz biziberrituko zuella
bizibidc
bizidun
bizicn Bizk h. minbizi
bizicra
bizigabc
bizigai
bizigailu [par h. bizigai, janari
bizigarri: gauza biziak eta bizigarriak; aho-bizigarria
bizigura iz izond Bizk bizinahi iz izond
bizikari [par
biziki
bizikidc
bizikidetasun
biziklcta
biziklctari = txirrindulari
bizikor: gorputza hilkorra da eta arima bizikorra
bizilagun I bizikidea, ezkontidea; 2 auzokidea; 3 biztanlca
bizilcgc
bizilcku
bizimodu
bizimoldc
bizinahi liz: berell bizillahi eta bizibeharrarell kezka; bizillahiak eta ezitlbiziak zerabilell gizolla;
2 izond: herri gaztea, kolorezalea, bizillaflia, alaia
bizio 1 ohitura txarra
Hil,leg; HalUa: bizi-buztill'slI
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biziozko
bizio 2 Bizk hesteetako zizarea
biziotsu
bizirik
biziro
bizitasun
bizitegi etxebizitza
bizitoki
bizitore [par h. azkar, bizkor, indartsu
bizilu, bizi(tu), bizitzen: biziagotu, biziago bihurtu: hartarako bideak hartzeko egarria gehitu eta bizitu
mit
bizilza 1 bizia, bizialdia, bizimodua; 2 etxea, etxebizitza: bizitza/bizi banaketa argituko da (cf bizia
galdu, bizia kendu, etc.)
bizilze [par eta Naf h. bizitza
bizkaiera
bizkailu* e. pizgailu
bizkaitar
bizkar
bizkarra berotu
oren bizkar
bizkarka
bizkar(ra) eman
bizkarretik: langilearen bizkarretik mantentzen dira alferrak
bizkarrez: bizkarrez itzulirik, badoa ingelesa
bizkar zorro, bizkar-zorro 'motxila'
bizkarki bizkar aldeko okela
bizkarkin [par h. bizkarroi
Mzkarreko
bizkarreratu, bizkarrera, bizkarreratzen
bizkarrezur
bizkarroi
bizkartzain
bizki Gip h. biki
bizkitartean 1 lehen adlag 'bien bilartean'; 2 orain lokailua
bizkonde
bizkor
bizkorgarri
bizkorki
bizkorraldi
bizkorrarazi, bizkorraraz, bizkorrarazten
bizkortasun
bizkortu, bizkor(tu), bizkortzen
bizkotxa* e. bixkotx [par bizkotxo Heg
bizkotxo Heg (= [par bixkotx)
bizpahiru
biztanle
biztanleria
biztu, biztu, bizten; batez ere Bizk h. piztu
bizluera* e. piztuera
blai
blai egin
blailu, blai(lu), blaitzen
blasfematu, blasfema, blasfematzen
blasfemia* e. birao
blintxa [par h. hegabera
blok
bloke
blusa 'emakumeen alorra mota'

Hizleg; BOllia: bizi-bullintsu
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boa
bobeda h. ganga
bobina = harH
boga 1 arraunketa
boga 2 Boops hoops izeneko arraina
bogalari
bogatu, boga(tu), bogatzcn
bohatu* e. buhatu
bokal (kontsonante ez dena)
bokale (itsasokoa)
bokarta
bokata {par h. lixiba
bokatibo
bokazio
bola
bolada
boladan egon
bolajoko* e. bola-joko
bolaleku
bolaluma
bolandera = su-ziria
bolanta. arrantzako sare-mota
bolatoki
bolbora
bolero
boli
boligrafo (gaztelaniaz bakarrik esaten da) h. bolaluma
bolkan* e. sumendi
bolondres* e. boluntario
boltsa* e. poltsa eta burtsa
bolu Bizk errola
boluma* e. bolumen
bolumen
boluntario
bonba Ichcrgailua; cf. ponpa
bonbardatu
bonbilla Heg
bonet {par txapela
bor-bor
bor-bor egin
borborrean
borborka
borda
bordalde batez ere {par h. etxalde
bordari
bordatu, borda, bordatzcn h. brodatu
bordoi* e. pordoi, pordon dantza
borla
borobH Gip h. biribH
borondate
borondatetsu
borondatezko
borragoma
borraia* e. borraja
borraja
borratu, borra, borratzcn
borrero
borroina* e. borraja
HiZleg; Batua: biti·buzlinlsu
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borroka
borroka cgin
borrokan
borrokan cgin
borrokalari
borrokaldi
borrokatu, borroka(IU), borrokalzen da ad
borrokazalc
bort
borta [par h. atc
borlitz
borlizkcria
bortizki
bortiztasun
borliztu, borlilzlbortizlU, borlizlen
bortu 'alagu(ne)a'
bortxa
bortxa cgin
bortxaz
bortxakcria
bortxakcta
bortxatu, bortxa(lu), borlxalzen
bortz [par h. bost
bosgarrcn
bosna
bospasci
bost
bost axola (zail erregimena da hcdaluena: bosl axola zaizkigu auzokoak)
•••cta bost (ari garu enlzulen geureak ela bosl)
(nor) bcrc bostcan (maiZlerruk beli beren boslean gogor)
bostchun
bostcko
bostcn
bota 1 bola, bolalzen ad
bota 2 iz oinetako-mola
botagalc = botagura, botalarri
botagura = botagalc, botalarri
botaka
botaka cgin
botalarri = botagalc, botagura
botanika
botarazi, bOlaraz, botarazlen
botarri
botatzc
botazio
botc
botcrc
botcrcdun
botcrctsu
botika I 'farrnazia'; 2 'scndagaia'
bolikari
botila
botilcro
boto
botoi
botoi zulo, botoi-zulo
botoil* e. botila
botoitu, bOloi(IU), bOloitzen
HiZleg; Batua:

b;1.;~bul.linlsu
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bOlz* c. poz (poz hobclsi da (baina bozkario), cIa boz Ipar: ik. poz)
boxeo
boxeolari
boz 1 aholsa
boz 2 I bOloa, aUlarkia; 2 bozkcla, hauteskundea
boz 3 Ipar h. poz
bozgorailu
bozkariatu, bozkaria, bozkariatzcn
bozkario
bozkatu, bozka(lu), bozkalzen
bozkatzaile
bozkatze
bozketa
branka
brankia = zakatz
brasa
brea = galipot
brentsa ik prentsa
breska* c. abaraska
bretoi
brida
bridatu, brida(tu), bridatzen
brigada (Brigada Gorriak)
brinko
bris-bris
bristada
brodatu, broda, brodatzen
brokatu Ipar h. bcte
brokel ezkutua
brokel-dantza
broma Heg herr
bronkio
brontze
brotxa
broxa* e. brotxa
brusa 'gizonen janlzia'
budin
buclta Heg fgarl
buelta eman
buelta hartu
bueltaka Heg fgarl
bueltatu, buclla(tu), bucllatzcn Heg Igarl
bufalo
bufanda
bufoi
bufoikeria
buhame
buhatu, buha, buhalzen, Ipar
buhurdi* c. bururdi
buia
buiatu, buia(tu), buialzen
buila herr
bukaera
bukaezin
bukatu, buka, bukatzen
bukatugabe
buket
bular
Hizleg; Ralua: bizi-buztintsu
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bularra eman
bularra hartu
bularra kendu
bularreko
bularretako 'emakumeek bularrei eusteko erabiltzeil duten jazkia'
bularrezur
bulartsu
bulartu, bular(tu), bulartzen
bulda
bulegari
bulego
bulegogizon* e. bulegari
bulkada
bulkatu, bulka, bulkatzen
bulko = burutazio
bulta [par I aldartea (haserre.bulta bateall bere autoari ostikoka ari zell autozailla); 2 denbora-bitartea (bulta (bat) hOlletall hemell ikustell dut Karmell)
bultza egin
bultzada
bultzagile
bultzaka
bultzaldi
bultzatu, bultza, bultzatzen
bultzatzaile
bulunba I dunba, joarea; 2 pertsona berritsu edo funsgabea
buraso [par h. guraso ez-sing
burbuila
burdin hari = alanbre
burdina
burdin barra
burdin sare
burdin ur (lpar ik. metal ur, metal.ur)
burdin ziri
burdinbide
burdindegi
burdingai
burdingintza
burdinki
burdinola
burdintsu
burdinurtu iz
burduntzali* e. burruntzali
burduntzi* e. burruntzi
burezur
burges
burgesia
burgestu, burges(tu). burgesten
burko
burla
burla egin
burlaz
burlari
burlatu, burla(tu), burJatzen
burmuin
burraso Ipar h. guraso
burruka* e. borroka
burrunba
burrunba egin
Hil./egi Balua: bil';·buzt;ntsu
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burrunban
burrundara
burrundaran
burruntzali
burruntzi
burrunzali* c. burruntzali
burrustan batez ere lpar h. borborka
burtsa
burtzoragarri
burtzoraldi
burtzoratu, burtzora, burtzoratzen
burtzoro
buru
oren buruan: 'bost urlercn buruan'
burua berotu
(bere,...) burua bota
burua galdiJ
buruak eman
burua makurtu
buruan eduki
burua nekatu
buruan hartu
buruan izan
buruan pasa(tu)
buruaren jabe
(bere,...) buruaz beste egin
buru-belarri
buru egin
buru eman
buru hutsik
buruko
buruko min
bururen buru
burutan atera
burutik beherako
burutik burura
burutik egin
burutik egon
burutik nahasi
buruz ari izan
buruz behera
buruz buru
buruz esan
buruz gain
buruz gora
buruz ikasi
buru hezur, buru-hezur h. burezur
buru lan, buru-Ian
buru langiIe, buru-langiIe
buru orratz, buru-orratz
buruzapi
buruargi
buruarin
burubeltz iz 'txoria'
burubero
burubide
burugabe
burugabekeria
Hizlegi Balua: bizi·buztintsu
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burugabctu, burugabe(tul, burugabetzen
burugin
burugogor
burugogorkcria
burugorri
buruhandi
buruharro
buruhas
buru hausgarri, buru-hausgarri
buruhauste
buruil lpar-Nal h. irail
buruiritzi iz 'harrokeria' eta izond 'harroa'
burujabe
burujabetasun
burujabetza
burujope lpar h. harrokeria
burukada
burukcta
buruki
buruko 1 'burua estaltzekoa'; 2 h. burko; 3 'buruan hartzen den kolpea'
burukoi
burumakur
burumotz
burumuin h. burmuin
burupc
bururakizun
bururatu, burura, bururatzen I 'oroitu'; 2 'burura eraman'; 3 'amaitu'
bururdi
burusi
burusoil
burutaldi
burutapcn
burutazio
burutik beherako
burutsu
burutu, buru(tul, burutzen I 'garia burutzen ari da'; 2 haur hOllekill ezill dut burutu (ezill naiz moldatu); 3 'amaitu'
burutzia cgin lpar batez ere ezezko perpausetan: 'buru egin'
buruxka
buruz -i buruz 1 'x-rantz, x-ganantz': Ilik ez dakit jelldea zed buruz doan; 2 'x-z, x-ren gainean':
Ilahikoa hitz egill dugu gai hOlli buruz
buruzabal
buruzagi
buruzagigo lpar h. buruzagitza
buruzagitasun liJar h. buruzagilza
buruzagitza
buruzko ik -i buruz
buruzpidc Gip h. burubidc
buruzuri

astcgun buruzuri
Iiuruzut
busli, busti, bustitzcn
buslialdi
buslidura
buslitasun
butaka h. bcsaulki
butano
butroi arrantza-lrcsna
Hiztegi Balua: bizi-bllzrin/SU
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bulZ· c. pulz
bulzu· c. pulzu
buzkantz
buzlan
buzlanbcltz Ob/ada me/anura
buzlandu, buzlan(du), buzlanlzcn
buztangorri Phoenicurus
buztanikara Mo/acilla
buztankada
buzlanluzc Aegi/ha/os cauda/us
buztanzuri Oenan/he
buz/arri· e. uztarri
buztin
buzlin lur· c. buztin-Iur
buztingintza
buztingorri
buztintsu

(Euskallzaindiak, Bilbon, 1996ko maialzarcn 31 n onartua)

Hiztegi Balua: hizi-bElz/in/su
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IBAIAK
Amazonas
Amur
Aragoi
Arno
Brahmaputra
Charente
Colorado
Columbia
Danubio
Delaware
Dnieper
Dniester
Don
Donets
Dordoina
Drome
Duero
Ebro
Elba
Eskalda
Eufrates
Ganges
Godavari
Guadalquivir
Guadiana
Ibai Beltza
Ibai Gorria
Ibai Horia
1bai Urdina edo Yangzi
Iguazu
Indre
Indus
Inn
Ipar Ovina
Irawadi
Irtish
1sere
Jordan
Kongo edo Zaire
Krishna
Kubango
Lena
Limpopo

Ibaiak
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Loir
Loira
Mackenzie
Mahanadi
Maranon
Marne
Mendebaldeko Dvina
Mino
Mississippi
Missouri
Moldava
Mosa
Mosela
Moskova
Mtkvari (Kura)
Narmada
Niger
Nilo
Oder
Oise
Oloroeko ibaia
Orange
Orinoko
Paucko uhaitza
Po
Rhin
Rhur
Rodano
Saona
Sena
Tajo
Tamesis
Tigris
Tunguska Beherea
Tunguska Garaia
Tunguska Harritsua
Vienne
Vistula
Volga
Volta
Volta Gorria
Volta Zuria
Yangzi edo lbai Urdina
Yonne
Zaire edo Kongo
Zambczi

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1996ko maiatzarcn 31 n onartua)

Ibaiak
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AINTZlRAK
Albert (Afrika)
Baikal (Siberia)
Balkash (Siberia)
Balaton
Como
Elur-oreinaren aintzira (Ipar Amerika)
Eire (Ipar Amerika)
Eyre (Australia)
Galileako itsasoa edo Kinneret aintzira
Gardako aintzira
Hartzaren Aintzira Handia (Ipar Amerika)
Huron (Ipar Amerika)
Kariba (Afrika)
Konstantzako aintzira
Ladoga
Aintzira Gazi Handia (Ipar Amerika)
Lau Kantoien aintzira
Leman
Makarikari (Hego Afrika)
Manitoba (Ipar Amerika)
Miehigan (Ipar Amerika)
Nikaragua (Ertamerika)
Nyassa edo Malawi (Afrika)
Onega
Ontario (Ipar Amerika)
Superior (Ipar Amerika)
Tanganyika (Afrika)
Titikaka (Hego Amerika)
Turkana (Afrika)
Txad (Afrika)
Urmiako aintzira (Persia)
Vietoria (Afrika)
Winnipeg (Ipar Amerika)

(Euskaltzaindiak, Bilbon, I996ko maiatzaren 31 n onartua)
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HlZTEGIBATUA
C· diametro

c
camping = kanpin
campus
cm 'zenlimclro'rcn sinbolo nazioartckoa
cI 'zentilitro'ren sinbolo nazioartekoa
corpus
couche paper

D
dado
dafaila lpar h. zamau
dagoeneko luze iritzita ere banago dagoeneko; hori, urte haietan, dagoeneko aldarrikatua zuten AItubek eta. cf honezkero
dagonil h. abuztu
daldara lpar h. dardara
dama
damasko
damatxo
damu I 'damutasuna,garbaia'; 2 'kaltea'
damu izan: gero ez dute damu izango orain llOrrela ibilia?
damu·domaia lpar 'kalte·galera'; bizikleta kaskatu didazue eta hautsi; damu-domaiak lOr diz·
kidazue
damugarri
damurik 'tamalez, zoritxarrez'
damutasun
damutu, damu(lu), damutzen da/zaio ad: damutu zitzaidaIJ emannizkioll atsekabeez; bost aldiz damutu
wit etxeaIJ sartua (nahiz sartzea)
danba ia soilik onomatopeia; izen-erabileran hobestekoak dira danbada, danbateko
danbada
danbateko
danbolin
danbolin jole, danbolin.jole
danbolintero herr
danbor
danborrada
dandarrez Bizk h. arrastaka
danga onomat eta iz
dangada iz

lIiZlegi DalUa: C·diamelro
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dangateko
dantza
dantza egin
dantzan egin
dantzaldi
dantzaleku
dantzarazi, dantzaraz, dantzarazten
dantzari
dantzatoki
dantzatu, dantza(tu), dantzatzen da/du ad: arratsalde osoan dantzatu naiz (ez *dantzatu dut); aurreskua dantzalu dUI; makila danlzatu dUI
dar-dar
dar-dar egin
daratulu
dardara
dardaraz
dardaraka = dardarka
dardaraldi
dardaratu, dardara(lu), dardaratzen: asko dardaratu naiz; anaia dardaratu dUI
dardararazi, dardararaz, dardararazten
dardarka Heg
dardo
dastaleku
dastamen
dastarazi, dastaraz, dastarazten
dastatu, dasta, dastatzen
data
datibo
datil
datu
deabru
deabruak hartu
deabruak eraman
deabrukeria
deabrutu, deabru(tu), deabrutzen
deabruzko
debaide I [par 'alferrik' deba/de duzu deusen erralea; 2 ik. Heg /garl 'doan', 'urririk'
debaldeko: orain arrean deba/dekoa izan da anitz garrasi
debekatu, debeka, debekatzen
debeku
debeku izan
debekuzko
debekualdi
deblauki
debozio
deboziozko deboziozko /iburua
debozioko debozioko urratsak
dedikatu h. I (zerbaitetan) ari izan;2 (diskoa, eliza, etab. norbaiti) eskaini; 3 arduratu
dedikazio h. arduraldi
dedukzio dedusi, dedusitzen
deduzitu, deduzi, deduzitzen
defendatu, defenda, defendatzen. I h. oren aide egin, aldeztu, babestu; 2* e. debekatu
defenditu, defendi, defenditzen /gart e. oren aide egin, aldeztu, babestu
defentsa
defentsa egin
defentsari 'abokatu defentsaria'
definitu, defini, definitzen
definizio
lfiztegi Dalila: C-diamelro
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deruntu
dei
dei egin
deiez
deiadar
deiadarka
deialdi
deiarazi, dciaraz, deiarazlcn
deigarri
deihadar* c. deiadar
deika
deitoragarri
deitoratu, deitora, deiloralzen
deitore
deitu, dci(lu), deilzen duldio ad
deitura
dekagono
dekagramo
dekalogo
dekametro
dekano
deklaratu, dcklara, dcklaratzcn 1 epaikelaren inguruko adierarckin balez erc; 2 h. adierazi, agertu,
aitortu, azaldu, elab
deklaratzaile
deklarazio
deklinabide
deklinatu, dcklina, deklinalzcn
deklinazio
dekoratu, dckora, dekoralzcn apainduj 2 'domina cman'
dekoratzaile
dekorazio
dekretu
dclako (adilzaren aldiaren eta numcroarcn arabera aldatzcn da): Crilll/Ie de/ako aurkinlzan so/dadu
zauriluen arlalzen ari da; Fakir zelako balek bere lanean nolako gauzak egilen zill/en ikusleko;
Short dire/ako ga/lzamolzak; Zazpigarren ... zire/ako film gehiegi ikusia ninlzen
deliberamendu 'erabakia'
deliberatu, dclibera, dclibcralzcn 'crabaki' (cIa cz 'cztabaidatu')
delibero iz 'crabakia'
dclikatu
dema
demanda I 'Iiskarra'; 2 'crricta, ahakarra'
demokrata
demokratiko
demokrazia
demonio: Demonioa baino gaiZloagoa; zer demonio da hau?; nola demonio alera zarele presondegilik?; tiro bal zangoan sakalu zidan aleman demonio balek
demontre 19arl
dena (mug 'guzlia')
den-dena
dena dela
dena den
denario
denbora
denbora-pasa
denborazko
denboraldi
denborale
denda
HizleR; Raffia: C-diamelro
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dcndari 1 Gaur [par 'jostuna'; 2 Heg 'denda-jabea' eta 'dendako langilea'
dcntista
dcntsitate
departamendu 'Frantziako administrazio barrutia'
departamentu 'saila'
dependentzia
derrigor Heg h. nahitaez
dcrrigorrcan
derrigorrez* e. dcrrigorrcan
dcrrigorrczko Heg h. nahitaezko
dcrrigortu, derrigor(tu), derrigortzcn Heg h. bchartu
dcsafio
desafio cgin
dcsafioka
desagcrtu, desager, desagertzen
desarmatu, desarrna, desarrnatzcn
desarroilatu* e. garatu
desarroilo* e. garapcn
desberdin
dcsbcrdintasun
dcsberdintza
dcsbistatu, desbista, desbistatzen. [par h. desitxuratu, itsustu
descatu, desea, deseatzen Heg h. dcsiratu
desegin, desegin, desegiten
desegite
desegoki
dcsegokikeria: Horrelako desegokikeriek ez naute gehiegi nahigabetzen
desegokitasun: Egokitasunaren aldamenean ez dira desegokitasunak eskas
deseinu lpar, zah h. asmo, xcde
desengainatu, desengaina, desengainatzcn
desengainu
desenkusa
dcscnkusatu, desenkusa, desenkusatzcn
dcserri
deserriratu, deserrira, deserriratzen
deserritu, deserri(tu); deserritzen = deserriratu
dcsertatu, deserta, desertatzen
descrtore
desertu liter h. basamortu
desespcratu, desespera, desesperatzen
desesperazio
dcsgarai
desgogara
desgrazia
desio Heg h. desira
desira
desiragarri
dcsirarazi, desiraraz, desirarazten
desiratu, desira(tu), desiratzen
desitxuratu, desitxura, desitxuratzen
deskantsatu, deskantsa, deskantsatzen h. atseden hartu; lasaitu
deskantsu h. atseden; lasaitasun
deskantsu hartu
deskarga
dcskribapen
deskribatu, deskriba, deskribatzen
deskripzio
deskuidatu, deskuida, deskuidatzen herr
HiZleg;

Ballla;

C·diamelro
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deskuiduan herr h. oharkabean; menturaz
deslai
desleial
desleialtasun
desmasia Ipar
desobeditu, desobedi, desobeditzen
desohore
desondra h. desohore
desordena
desordenatu, desordena(tu), desordenatzen
desordu = ezordu
desoreka
despeditu, despedi, despeditzen 1 'agur egin'; 2 'kaleratu'
destaina
destenore
dcsterratu, destcrra, desterratzen h. erhesteratu
desterru h. erbeste
detektibe
detektibe pribatu
detenitu* e. atxilotu
determinatu, deterrnina, determinatzen
determinazio
detxema h. hamarren
deun (normalean beste izen batcn ondoan) h. santulsaindu (gcroago erabakitzcko)
deunga h. donge
deus
deus ere
deus gutxi
deusik
deusez izond
deuseztatu, deusczta, dcuscztatzen
dcuscztu* c. deuseztatu
dezente 19art: jellde dezellte etorri da jaialdira; jertse hau da duell arropa dezellteella
dezilitro
dezimetro
diagnostiko
diagonal
diagrama
diakono
dialektika
dialektiko
dialekto
diamante
diametro

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1996ko ekainaren 28an onartua)

/liZlegi Balua: C-diametro
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HIZTEGI BATUA
diapositiba - dotrina
diapositiba
dibertsio
dibertitu
dibertigarri
dibisio ez da 'zatiketa'ren adierazle, baizik armadakoarena
dibortziatu, dibortzia, dibortziatzen
dibortzio
dibujo* e. marraiki, irudi, elab.
didaktika
didaktiko
diedro
diesel
dicta
dietctika
difcrcntc h. dcsberdin, czbcrdin
difcrcntzia h. aide, dcsbcrdintasun,
ezbcrdintasun
diftcria
digcstio
digestio aparatu, digestio-aparatu
digesliobide* e. digestio aparatu, digestio-aparatu
diktadore
diktadura
diktaketa
dilindaka
dilindan
dilista
dimcntsio
dina: MlIndll gUZlia ikara gorriall sarlzeko dilla da; Euskal Herriak ez du behill ere billzell bere dilla
bihi; Neskalxa harrell dilla ez izaleak saminlzen hau
dinako: Elizaren dinako millislroak
dinamika
dinamiko
dinamita
dinamo
dindirri Bizk
dingilizka
diosal
diploma
diplomazia
diptongo
diputatu

Hiztegi Balua: diapositiba.dotrina
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diputazio
dir-dir
dir-dir cgin
dirdai
dirdaitsu
dirdira
dirdira cgin
dirdiratu, dirdira(tu), dirdiratzen
direkzio I autoarena; 2 h. hclbide, norabide, zuzendaritza
diru
dirutan: anena da /ur horiek errenlan ipinlzea. baina ez dirulan. baizik a/elan
diru: emazu (diru) xehea modukoak
dirudun
dirutza
diruzain
diruzaintza
diruzale
diruzalckeria
diruzaletasun
diruzalctu, diruzale(tu), diruzaletzen
diruzantza* e. diruzaintza
disgustu
disimilazio
disimulu
disko
diskoteka
diskrezio
disolbatu, disolba, disolbatzen, Kim; beste ercmuctan hobc desegin, sakabanalu, urlu, ctab.
disolbatzailc Kim
disoluzio
distantzia
distantziakidc
distantziakidctasun
distira
distiratsu
distiratu, distira(tu), distiratzen
distiratzailc
ditarc* e. titare
diti* e. titi
ditxolari /par
diz-diz
diziplina
dizipulu
dm 'dczimetro'ren sinbolo nazioartekoa
doan = dohainik
doako(tasun)
doarik Heg h. doan
dobera* e. tobera
doblatu, dobla, doblatzen; 'errepikatu' (bertso-amaiera, adib.): berlsoen dob/alzea da haien berdin
bUrl/ralzea
doble
doc* e. dohain
dogma
dohain
dohainik = doan
dohakabe
dohakabeki
dohakabctasun

Hiztegi Balua: diapos;liba·dotrina
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dohakabctu, dohakabe(tu), dohakabetzen
dohatsu
dohatsuki
dohatsutasun
dohatsutu, dohatsu(tu), dohatsutzen
dohatu, doha, dohatzen; lpar 'gaitu(a),jantzi(a)': Jaillkoak gizoll batzuk dohatu ditu bertsolari izateko;
pi/otari, predikori dohatua
doi I 'neuITi egokikoa': doiaz elikatzell gara; mahats-ardo doiak ditu j/akoak azkartzell; soberak azkarrak j/akatzell); 2 adlag 'ozta-ozta': adar-muturrak doi ageri zaizkie
doi bat 'pixka bat': aitarell oroitzapella doi bat bizirik zuell
doi-doi(a):'ozta-ozta' eta 'zehazki'
bizi-doia
jan-doia 'tripa-truke'
doikuntza
doilor
doilorkeria
doilorki
doilortu, doilor(tu), doilortzen, da/du ad
doinu
doitasun
doitu, doi(tu), doitzen, 'neuITi egokira eraman'
doktore doktore iz eta dotore izond
doktorcgo
doktrina
dokumentu
dolamen
dolar
dolare
dolore
dolu
dolu izan: dolu zuell mutikoa poliziarell jauregira eramalla(z)
dolumin
dolutu, dolu(tu), dolutzen: hall izatea ez zait dolutu
domaia damu-domaiak .
domcka Bizk
domina
doministiku
domino
Domu Santu(ru) = Omiasaindu lpar, ez Zub
donado lpar eta Naf'mutilzahar'
done
dongaro Bizk
donge
dontsu
dorpc: Afrikako eguzki dorpearen jasaitell; !lau bizitza dorpea; 'astun, zail, gogorra', ez da gaztel
'torpe'
dorpeki
dorpetasun
dorre
dostatu h. jostatu
dote
dotorc dotore izond eta doktore iz 'halako tituluduna'
dotoretasun
dotorezia
dotrina I h. kristau ikasbidea, kristau-ikasbidca; 2 h. doktrina

(Euskaltzaindiak, Gasteizen, 1996ko irailaren 27an onartua)
Hiztegi Bailla: diapositiba.dotrina
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HIZTEGI BATUA
dozella - elltzutetsu
dozena
dozenaka
dozena erdi, dozena-erdi
dragoi
draia = perdigoi
drain
drainatu, draina, drainatzen du ad
drama
dramatiko
dramaturgia
droga I'scndagaia', 'ncrbio-sislcma zcntralari cragiten dion gaia'; droga gogorrak eta bigunak; 2 Bizk
'iskanbila, istilua'. Hilz elkarkctako lehen osagai gisa droga forma dagokio, ez *drogo
drogeria
dromedario Came/us dromedarius
duda
duda egin
dudan (izan, egon, eman; ipini, jarri) dudako
dudazko
duda-muda
dudaldi
dudatu, duda(tu), dudatzen, du ad; h. duda egin, zalantza egin
duin
duintasun
dukat
duke
dukerri
dukesa
dultzaina
dunba
dunbada
dunbots
dupa Ipar
dupin(a)* c. tupina
durdula
durduza Ipar 'asaldura, zalantza'
durduzarazi, durduzaraz, durduzaraztcn
durduzatu, durduza(tu), durduzatzcn, da/du ad
duro h. ogerleko
durunda
durundatu, durunda(tu), durundatzen
HiZleg; Batua: dozena·enlZUletsu
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durundi
dutxa
dutxatu

E
c "e!'

ea
ebakera
ebaketa matematika, logika arloetan
ebaki iz
ebaki, ebaki, ebakitzen, ad eta iz
ebakialdi
ebakiarazi, ebakiaraz, ebakiarazten
ebakidura
ebakiondo: zauriaren ebakiondoak sendatzeko ukendua
ebakitzaile
ebakitze
ebakuntza medikuntza arloan
ebanjelari
ebanjelio
ebanjelizatu, ebanjeliza, ebanjelizatzen
ebanjelizazio
ebasgo
cbaska
ebasle
ebatondo* e. ebakiondo
cbatsi, ebats, ebasten
cbatzi, ebatz, ebazten
cbazlc
cbazpcn
ebazpide
ebiakoitz lpar h. larunbat
ebili* e. ibili
eboluzio
edadc herr, Heg; h. adin
edadeko herr, Heg; h. adineko
edadetu, edade(tul, edadetzen, da ad, herr, Heg; h. adindu
edalontzi
edan, edan, edaten
edanaldi
cdanarazi, edanaraz, edanarazten
edaran h. cdanarazi
edari
edaritcgi
cdarizale
edarra
cdalc
cdate
cdatcko
edatun
cdcki, edeki, edckitzcn, 'kendu'
eden 1 iz 'pozoi'
eden 2 eden, edeten, da/du ad, 'kabitu, hartu'
cdcr
eder iritzi
edcr izan da/zaio ad

Hizleg; Balua: dozena-enlzuletsu

176

EUSKERA - XLI (2. aldia)

eder egin 'balakalu, losenlxalu'
edergai
edergailu = apaingarri, edergarri
edergarri
ederki
ederrarazi, ederraraz, ederrarazten
ederretsi, ederrets, ederreslen
edertasun
ederto
edertu, eder(tu), edertzen, daldu ad
ederzale
edesti h.· historia
edifizio* e. eraikin
ediren
editorial (aldizkarielako artikulu mota)
edizio
edo
edota
edonoiz
edonola
edonon
edonondik
edonora
edonor
edontzi
edoski, edoski, edoskilzen
edozein
edozclan Bizk
edozer
edukazio h. 1 heziketa, hezkuntza; 2 jendetasun
eduki iz
eduki, eduki, edukilzen, ad
edukiera
edukin* e. eduki
efektu
egarbera
egarri
egarri izan
egarriak egon
egarritu, egarri(lu), egarrilzen, da ad
egartsu iz 'egarri handia', izond 'egarri dena'
egia
egia esan
egia csateko
egiantz
egianlzeko
egiatan
egiatasun
egiati
egiaz
egiazale
egiazki
egiazko
egiazkotasun
egiaztabide
egiaztagarri
egiaztapen
egiaztatu, egiazla, egiazlatzen, du ad
Nizleg; Batua: dozena-el11zutetsu
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egikera
egile
egin iz: Aposloluen eginak
egin, egin, egiten, du ad (nireak, hircak, harenak, -rcnak, elab.) egin du
eginahal
eginahalean
eginbehar
eginbide 'cginbchar, obligazio'
eginerraz
eginkari
eginkizun
egintza
egitamu
egitarau
egitasmo
egitate
egite
egitez
egiteko
egitura
egituratu, egitura(tu), egituratzcn, du ad
egiune
egoera
egoile
egoiliar
egoitza
egoki
egokiera
egokiro
egokitasun
egokitu, egoki(IU), cgokitzen, daldu ad
egon
dagoen-dagoenean
dagokionez (zcgokienez, dagokigunez, etc.). 'Dagokionean' denborazko esaldietan bakarrik: dagokionewl egilen du Ian. Baina ez bestela: 'honi dagokionean...
bego!
egonean: gutxilan egonean, askolan lanean
egotez: Maulen geldilu zen egolez
egonaldi
egonarazi, egonaraz, egonarazten
egonarri
egonezin
egongela
egongune
egonkor
egonkortasun
egonleku
egontoki
egosaldi
egosarazi, egosaraz, egosarazten
egosbera
cgoscrraz

egosi, cgos, egosten, daldu ad
egoskari
egoskor
egotaldi Bizk h. egonaldi
egotzi, cgotz, cgozlen
eguarte
/fiztegi Batua: dozena-elllzulelsu
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eguazten Bizk h. asteazken
egubakoitz Bizk h. ostiral
Eguberri
eguen Bizk h. ostegun
eguerdi
egun 1 iz
egun-argi
egunaz
egunean eguneko
eguneko: eguneko ogia...
egunetik egunera
egun on
egun 2 adlag
egungo: egungo idazleak
egundaino
egundainoko
egundainotik
egundo
egundoko
egundu, cgun(du), eguntzen, da/du ad: gaur berandu egundu du/da
egunero
eguneroko
egunerokotasun
egunkari
egunsenti
egur
egur egin
egur-ikatz
egurra eman
eguraldi: eguraldi mapa
eguraste
egurastu, cgurats/cgurastu, egurasten, da ad
egurats
egurgile
egurgin h. egurgile
egurketa I 'egur bila(kcta)' [par; 2 'cgur-pila'
egurtu, egur(tu), cgurtzen, du ad
egutegi
egutera = eguzki-begi
cguzki
cguzkia hartu
cguzki-begi ('cgutera')
cguzki-galdatan
eguzki lore, eguzki-Iore
cguzkipc
cguzki sistema, eguzki-sistema
eguzkitan (egon)
eguzkialde 'ckialdca'
eguzkitsu
ehaile [par h. ehule
ehe
ehiza
ehizan
ehizaki
ehizaldi
ehizatu, ehiza(tu), chizatzen, du ad
ehizi* c. ehiza
eh i zkcla* c. ehiza
lIiztegi Balua: dozena-enlzUlelSU
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chiztari
cho, eho, ehotzen, du ad
chortzi, chortz, ehorzten, du ad
chorzkcta
chorzlc = lur-cmailc
chulc
chun 1 zenb
chuna 'bakoitzari ehun, bakoitzak ehun'
chun 2 iz
chun 3 ik chundu
ehundaka* e. chunka
chundegi
chundu, ehun(du), ehuntzen, du ad
chuncko
chunen
ehungintza
chunka
ehunki 1 h. 'mende'
chunki 2 'oihala'
chunzango
ci Bizk h. omen
cihar [par h. ihar
cihera = errota
cihcrazain
ciki !par
cite: haur horrek aitarell eitea du; haurrak eite halldia' du aitarekill
ejerzito* e. armada, gudarostc
ck"i
ckain
ckaitz
ckaitzaldi
ckandu
ckarkor
ckarlc
ckarpcn
ckarrarazi, ckarraraz, ekarrarazten
ckarri 1, ekar, ekartzen, da ad
ckarri 2 iz
cki h. cguzki
ckialdc
ckidin, ekidin, ekiditen, du ad = saihcstu
ekilibrio* e. orcka
ckin, ekin, ekiten, dio ad
ckinaldi
ckintza
ckitaldi
cklipsc
ckoitzarazi, ekoitzaraz, ekoitzaraztcn
ckoitzi, ekoitz, ekoizten, du ad
ckoizlc
ckoizpcn
ckoiztu h. ckoitzi
ckonomia
ckonomiko
ckuatorc
ckuazio
ckurarazi, ekuraraz, ekurarazten
ckuratu, ekura, ekuratzcn

lIizlegi Bawa: dozelJa-efltzllIelSU
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ekuru
ekurugaitz
elaberri* e. eleberri
elai Bizk = enara
claire [par: elaire naiz harekin. elaire dut hura, elaire gara biak
elastiko
elasturi [par
elbar* e. herbal
elbarri
elbarritasun
elbarritu, e1barri(tu), elbarrilzcn, da/du ad
eldarnio 'sukar-ametsa'
elder [par h. lerde
cle
ele egin
ele email
ele erran
elebakar
eleberri
eleberrigile
eleberrigintza
elebidun
cJebitasun
eledun
elefante
eleka [par adlag 'hizketan'
elekatu, eleka(tu), e1ekatzen, da/du ad: Elkar elekatZell dute
eleketa
eleketan
cleketari
clektrika [par 'elektrikako tresnak'; h. elektrizitate
elektrikari* e. argiketari
elektriko
elektrizitate
elektroi
elektromagnctiko
elektronika
elektroniko
elemenia [par
elementu
elepide [par h. hizpide
elerti h. literatura
elesta
elestatu, elesta(tu), eleslatzen, da ad
elezahar
elgar* [par e. elkar
elge [par 'Iur landua'
elger* e. ergel
eli
elikabide
elikadura
elikagai
elikagarri
elikapen* e. elikatzc
elikatu, elika, elikatzen, da/du ad
elikatze
elipse
eliptiko
Ilil.leg; Balua: dozena-entl.UlelSU
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cliza
clizako pi
clizatc 'Bizkaiko lur zabaleko herria'
clizbarruti
elizbide
elizgizon
clizkizun
elizkoi
elizpc Biz"
eliztar
elkar
clkarbidc
c1karganatu, elkargana, clkarganatzcn, da ad
clkargo
clkarkcta
clkarkor
clkarlan
clkarrarazi, clkarraraz, elkarrarazten
clkarrekikotasun
clkarretaratu, elkarretara, elkarrctaratzen, da ad
clkarrizketa
c1karrizketatu, elkarrizketa(tu), elkarrizkelatzen, daldu ad
elkartasun
clkarte
clkartu, clkar(tu), elkarlzen, daldu ad
elkartze
elkartzut* e. elkarzut
elkarzut
elkor
elkortasun
c1kortu, elkor(tu), elkortzen, daldu ad
c10rri
elorri bcltz Prunus spinosa
clorri zuri Crataegus laevigata + Crataegus fIIonogyna
elorrio Bizk 'nekea, estualdia'
clorriondo
c1txo
eltzagor
cltzaur {par h. intxaur
cltze
cltzegilc
c1tzcgintza
cltzeitsu = itsulapiko
cltzekari
elur
elurte
elurtsu
c1urtza
cm·agaldu
cmagin
cmagintza
cmaile
emaitza
cmakoi
cmakumc
cmakumctu, emakume(lu), emakumetzen, daldu ad
cmakumczko
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cman, eman. ematcn; 1 ad: zortzi urte eman nituell horretan; tOIl/oa ema/en du; irakurtzeari oso emalla
da; email dezagunllOrreladela.Ezdu.gerlatu.adierazten: ·Ileska·/tlutikoell artean ema/ell
direll liskarrak; 2 iz: 'uraren emana'

emanaldi
cmanarazi, cmanaraz, emanaraztcn

emankizun
emankor
emari
emaro
ematu, ema, ematzen, daldu ad 'eztitu'
ematxar
emazte
emazle~ai

emazleki Ipar, ez Zub
eme
emeki
emendailu
emendakin 'eranskin', ez du gaztel elllllienda adierazten
emendalu, emenda, emendatzen, da/du ad 'gehitu, erantsi'. Ez du 'zuzendu' adierazi nahi
emendio
emelasun
emirerri
emozio h. zirrara, etab
cnara Hirundo rustiea

enbaldilu 'elbarri'
enbarazu 'traba' (egin)
enbata
enbaxada
enbaxadore
enbido
enbor
enhusleria herr
enhuslero Heg herr
enda
endekalu, endcka, endekatzen, da/du ad
endredalu, endreda, endredatzen; Heg herr: burutik endredatua dabil; hall ubi/en bazterrak elldre·
datZell
endreda·makila
endurlu, endur, endurlzen, da/du ad
ene
energia
enetxo
enfasi = hanpadura
engainagarri
engainatu, engaina, engainatzen, du ad
engainu
enganatu Ipar h. engainatu
enganio Ipar h. engainu
engoilik Ipar 'dagoeneko/honezkcro, orduko,hemendik aurrera'
engranaje
enkante = erremate: enkanteall jarri, saldu, etab
enkargu h. mandatu
cnoatu, enoa, enoatzen

enparantza h. plaza
enparatu· e. enparau
enparau Bizk h. gainerako
enperadore
enperatriz
HiZlegi Batua: dOl.ena-entzutelsU
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enperio* e. inperio
enplastu
enplegatu
enplegatzaile
enplegu
enpresa
enpresaburu
entendimentu h. adimen
entenditu, enlendi, enlendilzen, du ad; h. aditu, ulertu
enlrepresa* e. enpresa
entretenitu, enlreleni, enlrelenilzen, daldu ad; 1 Heg 'joslalu, joslarazi'; 2 Ipar 'manlendu'
entsalada
entseatu, enlsea, enlsealzen, daldu ad L·BN
entsegu L·BN. h. saio, saiakera
enlseialu* e. entseatu
entseiu* e. entsegu
entziklika
entziklopedia
entzima
entzule
enlzulego* e. entzuleria, entzuleak
entzuleria
entzumen
entzun, enlzun, enlzuten, da ad
entzunarazi, entzunaraz, entzunarazten

entzunaldi
entzungailu
entzungarri
entzungor
entzungor egin
entzute
entzute handiko
entzutea izan
entzutez
entzutetsu

(Euskaltzaindiak, Tolosan, 1996ko urriaren 18an onartua)

Hiltegi Balua: dozena-ellll,utetsu

BATZAR AGIRIAK

Donostian, 1996ko urtarrilaren 26an
(Goizekoa)

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.

Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, goizeko hamarretan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren kideak etorri dira.

Agiria
Abenduko agiria onartu da, M. Azkarate,
A. Irigoyen eta Tx. Peillenen oharrak jaso
ondoren.

Goresmenak
J. Haritschelhar euskaltzainburuak goresmenak eman dizkio I. Sarasolari, berriki
jaso duen Donostiako Urrezko Dominagatik.

Arauak

Batzordearen izenean Miren Azkaratek
egin du azalpena. Alfonso Irigoyenek arabe hitza aldeztu du, idatziz igorririko ohaLizundia, J.L., idazkariordea
rrean eskatu bezala. X. Kintanak erantzun
dio arabe erdarakada dela. E. Knorren iritziz, arabe, ruso, italiano eta antzekoek ezin dute Hiztegi Batuan lekurik izan. Bozketaren ondorioz, batzordearen proposamena onartu da, hots, arabiera. Forma honetaz
gain arabe ere onartzearen aide lau euskaltzainek bozkatu dute. Flandiera dela eta, ontzat hartu da E. Knorren oharra; estatuetako hizkuntza ofizialen zerrendatik kenduko da.
Gaztelania / espainera izenen auziaz J.A. Aranak bere oharra bidali zuen, espainiera
erabiltzea proposatuz. A. Irigoyen, J.L. Lizundia eta J. San Martinek parte hartu dute
eztabaidan. Azkenean, bi hitzei maila bera ematea erabaki da aho batez. Hebreera onartu da gehiengoz, E. Knorr-en oharraren arabera, eta ez hebraiera. A. Irigoyenek proposatu zuen hebraiko era ez da onetsi, maila honetan, bederen. Aldiz, urdu onartu da,
Irigoyen jaunak eskatu bezala. Xabier Kintanak iradokirik, gaeliko formaren ondoan
gaelera ere ezarriko da.
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Zinpekoak

Abenduko batzarrean tratatu gabeko gaia egungoan aztertu dute euskaltzainek, hots,
X. Kintanaren eskaria zinpekoen epaimahaiaren eta ingumko deiturez. Instituzio hori
Espainiako legerian sartu berri denez, Kintanajaunak uste du parada ona dela izen egokiak zabaltzeko. Eusko Jaurlaritzak dagoeneko argitaratu dituen iragarkietan izen egokiak ageri badira ere, Akademiak bere iritzia eman behar du eta beste izenen bat erantsi.
Zenbait euskaltzain mintzatu dira gai honi bumz. P. Salabumk epaimahaikide aipatu du, erants litezkeen izenen artean. P. Altuna, B. Oihartzabal, I. Sarasola eta F.
Krutwigek, berriz, zalantzak agertu dituzte, Euskaltzaindiak usadioaren aurretik joan
behar duenentz. Patxi Goenagak nahiago luke proposamenaren azken paragrafoko beste
izena (Desjabetzapenerako Probintzi Epaitegia) kentzea; bestalde, hobe da begi onez
edo antzeko esapidea erabiltzea. Gaiari ez dagokion izen hau bazterturik eta epaimahaikide hitza erantsirik onartu da proposamena, aldeko 14 botorengatik.
Euskara Batuko batzordea
Bada-belztura sorta aurkeztu da batzarrean. Ohi bezala, oharrak datorren hilaren
20rako igorri behar dira.

J. Antonio Aranak, batetik, eta X. Kintanak eta E. Knorrek, bestetik, -ari / -ario
bitasunaz Euskara Batuko batzordeari egindako gutunak irakurri dira gero. Arana jaunaren iritziz, Euskaltzaindiak 1984ko martxoaren 30ean harturiko erabakiaren kontra
dago abenduan hartu zena; bibliotekari hitza bera ere erabaki hartan aipatzen dela gogorarazi duo Gainera, bibliotekario hitza desegokia da, haren aburuz, emakume batentzat. Kintana eta Knorr jaunek abenduko testuan aipatzen ez den 1984ko erabakia oroitarazi dute, halaber, eta arauak ex novo ematearen aurka agertu dira. M. Azkaratek
erantzun du ez dela kontraesanik 1984an eta berriki hartu den erabakiaren artean. Bestalde, -ario atzizkian mozio-generorik ez dela adierazi du Azkarate andereak. P. Salaburuk esan du behin erabakiz gero ezin daitekeela atzera egin.
Ibon Sarasolak, bidenabar, euskara batuaren gainean kazetetan argitaratzen diren
zenbait artikulu direla eta, Euskaltzaindiak bere burua defendatu behar duela esan duo
J. San Martinek Akademiaren erabakiekiko euskaltzain guztien begirunea eta diziplina
eskatu du, erkidego hitza adibidetzat jarririk. lido beretik, J. M.Satrustegik aditzera
eman du desadostasunak ez direla inola ere kanpora atera behar.
Urgazle berriak

Juan M. Lekuonak urgazle berrien izendapenaz Euskaltzaindiaren Zuzendaritzarako
egin txostena, beronek ontzat hartua, irakurri duo Lekuona jaunaren iritziz, urgazle berriak proposatzeko tenorean lagun hauek beharko lukete lehetasuna izan: batzordeetan
lanean ari direnek; idazleek; itzultzaileek; euskal hizkuntzalariek; euskara ez den beste
alorretako profesionalek, eta atzerriko euskalariek. Ontzat hartu dute batzartuek txostena. P. Salabururen ustez, komeni da jakitea urgazleak zenbat diren eta sailkatu. P.
Altunak gogorarazi du kopurua gutxitzea izan zela duela lau urteko asmo eta irizpidea.
Proposamenak otsailaren 20a baino lehen bidaliko dira, arautegiak dioen eran aurkeztuak.
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Eskuartekoak

Abenduko batzarrean beste izkribu bat gelditu zen aztertu gabe, X. Kintanarena,
Euskaltzaindiaren jendaurreko adierazpena eskatuaz, hiru puntu hauekin: 1994ko maiatzaren 8az gero bahiturik dagoen Jose Maria Aldaia enpresa-gizonaren askatasuna; euskaldun presoak Euskal Herriko edota hurbileko presondegietara ekartzea, eta gure hizkuntzaren kaltegarri den indarkeriaren aurka.
J. San Martinek, J. Haritschelharrek, J.L. Davantek eta P. Altunak Euskaltzaindia
esparru horietatik kanpo egon behar duela esan dute, nahiz euskaltzain bakoitza izkribuan esaten denarekin bat etorri.
E. Knorrek ere bere adierazpen zirriborroa irakurri du gero: Euskaltzaindiaren jagote-eginkizuna oroitarazi ondoren, euskararen kontrako erasoak eta lege aldetikako injustiziak eta hutsuneak salatzen dituen bezala Akademiak argi beharko luke hitz egin
euskara aitzakiatzat harturik askok darabilten bortxaren kontra. Bestalde, hizkuntza eskubideak ororenak baitira, euskaldun presoak beren familietatik urrun ez egotea eskatzen duo
Lehengo iritziak berritu dira testu honetaz. P. Salaburuk esan du agian Euskaltzaindiak Aldaia jaunaren familiari bere atxikimendua ager liezaiokeela. J. Luis Lizundiaren
aburuz, adierazpenik egingo balitz hauteskunde garaitik landa hobe. Beiiat Oihartzabalek esan du gai horiek ez direla Euskaltzaindiarenak, eta Pierre Charrittonen ustez
euskaltzainek badituzte beren iritzia azaltzeko bideak. Endrike Knorrek bere izkribua
erretiratu du, eta orobat Xabier Kintanak.
Arautegiak agindu gisa, 1995ko hiloroko batzarretan izandakoen euskalzainen zerrenda aurkeztu da. Drte berean egoitzan izan diren pertsonen kopurua ere ageri da batzarrean banaturiko beste paper batean. Guztira 5.212 izan dira, haietatik 1.508 administrazioan eta 1.526 liburutegian.
Eta beste gairik ez zela bukatu da batzarra.

Donostian, 1996ko urtarrilaren 26an
(Arratsaldekoa)

Haritschelhar, 1., euskaltzainburua
Lekuona, 1.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
Kintana, X.
Larre, E.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Villasante, L.
Aduriz, J.A.
Aranbuuru, X.
Arbelbide, X.
Atxaga, M.
Idiart, R
Lizundia, J.L.

Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, 1996ko urtarrilaren 26an, arratsaldeko 4etan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren euskaltzain oso
eta urgazleak etorri dira.
Lehendabizi, goizeko batzarraren berri
eman du E. Knorr idazkariak.

Gabriel Lertxundi
Xabier Diharce "Iratzeder" euskaltzainak
Gabriel Lertxundi urgazle zendu berriaren
hilberri txostena irakurri du, bizitzaz eta lanez xehetasun ugari emanaz. Psalmoak eta
liturgiako beste testuak aipatu ditu bereziki, poesia eta hitz-Iauzko idatziak ahantzi
gabe. J.L. Davant, J. San Martin, J. Haritschelhar, J.L. Lizundia, P. Charritton, P. AItuna eta E. Larrek parte hartu dute ondoko
solasean.

Jean Baptiste Etxeberri
Emile Larrek irakurri du gero Jean Baptiste Etxeberri euskaltzain ohorezko zenaz
bere txostena. Donostirin 1903an sortu zen Etxeberri. Eskualduna, Cure Herria eta Almanaka haren lanez daude ederki hornituak. Oso ezaguna zen, besteak beste, Almanakan egiten zuen Betegailua zeritzana. Zeruari buruz (1960), Michel Caricoitz sainduaren
bizia eta bertuteak (1962) eta Frantziako erregina (1966) liburuak aipatu ditu Larre
jaunak orobat bere txostenean. P. Charrittonek eta 1. Haritschelharrek egin dituzte gero
Etxeberriz bere iruzkinak.

Orotariko Euskal Hiztegia
Ibon Sarasolak aurkeztu du ondoren Euskaltzaindiaren egitasmo honetaz bere txostena. 8. liburukia kalean delarik, orain arteko lanaz hausnarketa egin du Sarasola jaunak.
Azpimarratu du, bereziki, azken lau liburukiek sarrera gehiago dituztela, lehenekin alderatuz. RM. Azkueren eta Placido Mugicaren hiztegi handiekiko konparaketa egin du
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halaber I. Sarasolak. Argitaletxearekin dauden zailtasunak aipatu ditu, bai eta lana hobeki egiteko behar diren giza-baliabideak eta lekuaren aldetikako baldintzak ere.
Euskaltzainburuak esan du egitasmo hau dela Akademiak eskuartean duen garrantzitsuena. P. Altunak eta J. San Martinek hitza hartu dute ondoko solasean. Hango eta
hemengo hitzei buruzko inforrnazioa biltzeko paper bat inprimatzea iradoki du E. Knorrek. I. Sarasolak erantzun du informazio guztia eskertzekoa dela, baina zati bat bakarrik
erabil Iitekeela.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

Bilbon, 1996ko otsailaren 23an
(Goizekoa)

Haritschelhar, 1., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, 1.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Lizundia, J.L., idazkariorde-kudeatzailea
Zearreta, J.J., ekonomia eragilea

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1996ko
otsailaren 23an, goizeko hamarretan, bildu
da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen
diren kideak etorri dira. L. Villasante eta
A. lrigoyenek beren ezin etorria adierazi
dute.
Agiriak
Urtarrileko bi agiriak onartu dira, arratsaldekoan zuzenketa bat egin ondoren.
Hildakoak
Santiago Onaindia euskaltzain ohorezkoa
eta 1. Angel Etxebarria euskaltzain urgazlea zendu direla aditzera eman du Jean Haritschelhar euskaltzainburuak. Juan M. Lekuonak eta Juan San Martinek egingo dute
Onaindia jaunari buruzko txostena, eta
Jose A. Aranak Etxebarria jaunaren gainekoa.

Hiztegi Batua
Ba-belztura hitz saila aztertu da egungo batzarrean. Batzordearen izenean P. Salaburu mintzatu da. E. Knorrek bidali dituen oharren artetik batzuk ontzat hartu dira,
hala nola baita (zure baitan, adibidez), baratxe, barealdi eta basaran sartzea, eta beste
batzuk ez: bait- eta -bait, esate baterako, ez dira zerrendaratuko, hitz beteak ez izaki.
Bailara dela eta, X. Kintanak bere goganbeharra agertu du, eremu meharra duen
hitz honek ez ote dituenibar eta haran baztertuko. "Eskualde" esanahia duela adieraziko
da zerrendan.
Bakterio- / bakteria auziaz luze eztabaidatu da. Azkenean, bi formak onartzea erabaki da, baina bakterio-ri lehentasuna emanez.
Baratza / baratze, aide batetik, eta baratzain / baratzazezain, bestetik, izan dira
orobat eztabaidagai. Batzordeak baratza forma proposatu duo E. Knorrek, berriz, baratze hobestea eskatu du bere oharretan, baratza '~olasleku" esanahiarekin utzirik. Bes-
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talde, baratzezain egokietsi du batzordeak. Eztabaidaren ondoan, batzordeak baratza eta
baratzezain proposatu ditu. Bozketa eginik, 13 boto lortu ditu proposamenak.
Baxenabartar dela eta, E. Knorrek behenafar eta baxenafartar bi izenen aldeko
iritzia eman du bere oharretan. X. Kintana eta Tx. Peillen, berriz, bigarrenaren aurka
agertu dira. 1. Haritschelharrek baxenafartar aldeztu duo E. Knorrek probintzia eta probintziatarren izenak aztertzeko eskaria Onomastika batzordera pasa dadin proposatu duo
Hala erabaki da. Zernahi gisaz, baxenabartar onartu da.

X. Kintanak betzulo ere kontuan har dadin eskatu du, hizkuntzak dituen konposaketa erregela zaharrei beren pisua aitortuaz. Euskaltzain batzuek parte hartu dute eztabaida honetan. Ondorioz, betzulo ere sartzea erabaki da.
Bemol-bidari hitz saila hurrengo egunetan helaraziko zaie euskaltzainei, oharrak,
ohi bezala, batzar hileko 20a baino lehen bidaltzeko.

Urgazle berriak
Urgazle berriak izateko hautagaien zerrenda banatu da. Hogeita bederatzi dira proposatuak. Azken bost urteetan ez dela urgazle berririk izendatu gogorarazteaz gain, euskaltzainburuak esan du hautagaien erdiak Akademiaren batzordeetan Ian egiten duela
eta Euskaltzaindiaren lana bera ugalduz doala. Atzerriko euskalariek ere beren tokia
dutela gehitu duo
1995eko diru kontuen errendapena
l.A. Arana diruzainak eta 1.1. Zearreta ekonomia eragileak azaldu dute dokumentua,
Zuzendaritzak onartua. Urte osoan egin diren murrizketak aipatu dituzte bereziki beren
aurkezpenean. Halaber begiz jotako baino diru gehiago lortu dela. Aldeko kopurua ageri
dela gaineratu du Zearreta jaunak; ez da ahantzi behar, ordea, badirela lOr batzuk. Euskaltzainburuak esan du ondorio hau ez dela txarra, gogoan izaki Herri Aginteek berandu
ordaindu dutela; 1996ari dagokiola, Hitzarmenaren arabera urtarrilean ordaindu behar
zutena Bizkaiak eta Nafarroak bakarrik ordaindu dute.

B. Oihartzabalek esan du urtea gaizki bukatu ez bada ere Euskaltzaindiak ezin ager
daitekeela jendaurrean egoera normalean balitz bezala. P. Salaburuk Euskaltzaindiak
Euskal Herriko Unibertsitatearekin duen hitzarmena aipatzea eskatu duo Esan du, bestalde, Larrabean, martxoko batzarrean, alogeretan eta kargudunen ordain-sarietan mozketak egitea erabaki bazen, osaka batzarrera ekarri behar direla bestelako proposamenak. Izan ere, haren iritziz, berdin ordain litezke txostenak eta. Gainera, lanpostu
bakoitzaren definizioa behar dela esan duo P. Goenegak galdetu du zergatik gauza batzuk ukitu diren eta beste batzuk ez; argibidea behar da, haren aburuz.
l.L. Lizundia idazkariordeak oroitarazi du Larrabean ez zela, ordainketei buruz, erabaki finkorik hartu, murrizketak egitea baizik, eta lanpostuen mailakatzea egina dagoela.
Larrabeko erabakiari datxekola, Lizundia jaunaren iritzi berekoa agertu da P. Ondarra.
l.A. Aranak esan du 1995eko apirilaren l2an Herri Aginteekin sinaturiko hitzarmena, Euskaltzaindiaren lOrra kitatzeko, izan zela arrazoia, Zuzendaritzak murrizketa
batzuk ken zitzan.

M. Azkarateren ustez, Administrazio publikoaren beste eskakizunak ere bete litezke
Euskaltzaindian. P. Salaburuk batzar monografikoaren beharra aipatu du, Akademiari
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dagokion lana ekoizteko egitura egokiena zein den ikertzeko. Gainera, liburuzainaren
lanpostua oraingoz ez betetzea eskatu duo
Idazkariak, Larrabeko erabakiak gogoratu ondoren, esan du Euskaltzaindiak ibilera
hobetu duela, baina oraindik ere gauza asko daudela hobekizun. Haren iritziz, profesionalkiago jokatu behar du erakundeak, baita dirua bilatzeko ere, lanak duintasunez
ordainduko badira. Nolanahi ere den, errendapenaz bozkatzea eskatu duo Euskaltzain
batzuek hitz egin dute ondoren, gehienek dokumentuan aldaketak egin daitezkeela esanez. P. Salaburuk proposatu du atzerapen guztiez diru-multzo bat egin beharko litzatekeela. Azkenean, iritzi guztiok kontuan izanik, errendapena ontzat eman da.
Eskuartekoak

Antoine d' Abbadieren heriotzaren ehun urtekari 1997an egingo den biltzarraren antolatzeaz mintzatu da euskaltzainburua. Eusko Ikaskuntzako buruari eta Frantziako
Zientzien Akademiako presidenteari idatzi dizkien gutunak eta haiengandik harturiko
erantzunak aipatu ditu. Begi onez ikusten dute biek xedea. Ohorezko batzordea eta antolakizun batzordea luza gabe eratu beharra azaldu du Haritschelhar jaunak. Ontzat hartu dira batzarrean orain arteko urrats hauek.
P. Charrittonek d' Abbadieren eskuizkribuak argitaratzea komeni dela esan duo
E. Knorr Onomastika batzordeburuak azaldu du ICOS (International Congress of
Onomastic Sciences) delakoak hiru urteoro egiten duela bere biltzarra. 1999koa, XX.a,
Euskal Herrian antolatzeko aukera izateko, ICOSeko buruzagitzakidea den Dieter Kremer irakasleak gutunez aholkatu du asmo hori Unibertsitate batek suztatzea. Euskaltzaindia biltzarraren antolatzailea izan dadin, batetik, eta, bestetik, Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntza eskatzea proposatu du Knorr jaunak. Horrela onartu da aho
batez.
Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

lruiiean, 1996ko martxoaren 29an

Haritschelhar, 1., euskaltzainburua
Lekuona, 1.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, 1.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
lrigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Satrustegi, 1.M.
Villasante, L.
Zabaleta, P.
Jimeno JUrlO, J.M.
Atxa, J.
Cortes Izal, J.
Lizundia, 1.L.
Zearreta, J.J.

lrufieko ordezkaritzan, 1996ko martxoaren
29an, bildu da Euskaltzaindia, aldamenean
aipatzen diren euskaltzain osoak gelan zirela. Bigarren partean, hots, Tirapu jaunaren oroigarrizkoan, agiri honen bukaeran
izendatzen diren ohorezkoa eta urgazleak,
bai eta omenduaren senideak ere izan dira.
Ezin etorria adierazi dute M. Azkarate, P.
Charritton, E. Larre eta A. Zavalak.
Batzarrari ekin baino lehen, Jean Haritschelhar euskaltzainburuak Jose A. Arkotxa
urgazlearen hilberria eman duo Juan San
Martinek aurkeztuko du hurrengo batzarren batean hari buruzko txostena. P. Charrittonen anaia ere hil dela esan du Haritschelhar jaunak. Dolumina helaraziko zaie
bi zenduen familiei Euskaltzaindiaren izenean.

Agiria
Otsaileko agiria onartu da, zenbait zuzenketa jaso ondoren.

Urgazle berriak

Urgazle berrien bozketa egin da. Boto-ahalak jaun hauek zituzten: J. Haritschelharrek
E. Larreren eta P. Charritonena; J.M. Lekuonak A. Zavalarena, eta P. Salaburuk M.
Azkaraterena. Otsaileko batzarrean hautagai guztien curriculuma banatu zen, erabakia
hartzeko tenorean lagungarri gerta zedin, eta egungo batzarrean bi orri zabaldu dira,
hautagaien zerrendarekin. Denbora irabazteko orri horiek erabili dira boto-paper.

Botoak zenbatzeko mahaia izendatu da, F. Krutwigek, J.M. Lekuonak, P. Goenagak
eta J.L. Lizundiak osatua. Beste gela batean aritu dira langintza horretan. Hona non
emaitzak:
Luis Baraiazarrak
Jean Orpustanek
Patxi Salaberrik

20 boto
19
20
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Mikel Gorrotxategik
Antton Aranburuk
Jesus M. Etxezarretak
Xabier Altzibarrek
Gorka Aulestiak
Ana M. Toledok
Lourdes Ofiederrak
lfiaki Gamindek
Pilartxo Etxeberriak
Erramun Bachoc
Sebastian Garcia Trujillok
Jose Agustin Arrietak
Joan M. Irigoienek
Patziku Perurenak
Dionisio Amundarainek
Koldo Bigurik
Xabier Kaltzakortak
Joseba Butronek
Igone Etxebarriak
Luzien Etxezaharretak
Manex Pagolak
Koldo Zuazok
Jose R. Zubimendik
Natela Sturuak
Salome Gabuniak
Suzuko Tamurak

17
16
14

20
17

18
21

18
19

18
13

18
20
18
20
17
16
15
19

20
21
19
14
21

22
23

Hortaz, zerrendako guztiak hautatu dira urgazle. Idazkariordeak hautapenaren berri
emango die.

Hiztegi Batua
Egungo hitz saila aztertzen hasi baino lehen, J.L. Davantek Hiztegi Batuko batzordeari egin gutuna irakurri du P. Salaburuk. Gutunean Euskaltzaindiaren partaidetzarekin prestaturiko Nekazaritza hiztegia-k baratze forma hobetsi zuela zioen Davant
jaunak. Hori kontuan harturik, batzordeak baratze eta baratzezain formak sartzea proposatu du, eta ez baratza eta baratzazain. Horrela erabaki da aho batez.
Otsailean banaturiko hitz sailaren gainean Tx. Peillenek eta E. Knorrek bidali dituzte oharrak. Era berean, X. Kintana batzordekideak boto partikularra ekarri du bizpahiru punturi buruz.
Besteak beste, berein agertuko da, "batez ere bizk." markarekin. Aldiz, beretter, ez
bereter; X. Kintanak nahi zuen bereter forma gero sar liteke. Besomotz / besamotz auzian, lehenbizikoa hobestea erabaki da, eztabaida luzearen ondoan. Betun hitzaz ere
mintzatu da; azkenean horrela sartzea erabaki da, baina "Ip. ziraia" aldamenean duela.
Beztitu aditza iragankor eta iragangaitz joka daitekeela adieraziko da. Bibliotekari baino
literaturan sarrera zabala duen libuzuzain hobetsi da. B. Oihartzabalek beteezin eta antzeko hitzetan den grafia zalantzak aipatu ditu. I. Sarasolaren iritziz, izen baten ondoan
datorrenean hobe ezin loturik idaztea.
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Exonomastikako erabakizunak hurrengorako utzi dira. Martxoko batzarreko zerrenda laster banatuko zaie euskaltzainei.
Eskuartekoak

Patxi Zabaletak Fontellasko ikastola berria bihar zabalduko dela adierazi duo Nafarroako ordezkaria den J.M. Satrustegi eta bera joango dira ekitaldira.
Pello Telleriak burutu bi txosten banatu dira. Batean EuskaItzaindiaren batzordeek
1995ean egindako bilerak ageri dira. Bestean, urte horretan Akademiak emandako ziurtagiriak: 3.419 izan ziren.
Espainiako Kultura Ministerioak urteoro antolatzen dituen sarietarako Euskaltzaindiaren ordezkariak izendatu dira:
Espainiako Letren saria: I. Sarasola.
Poesia saria: L.M. Mujika.
Kontaera saria: Andu Lertxundi.
Saiakera saria: X. Kintana.
Teatro saria: E. Arozena.
Haur eta Gazte Iiteratura saria: J.L. Goikoetxea.
Itzulpen saria: E. Knorr.
Beste lau izen aipatu dira, batzarrean ez diren lau izendatuen ordez joan daitezen:
G. Aulestia, Joan M. Irigoien, X. Altzibar eta I. Idiazabal Euskaltzaindiaren ordezkaritza
eramango duena ezein alderdikeriatara makurtuko ez dela segurtatzeko garrantzia azpimarratu dute euskaltzain batzuek.
J. Antonio Arana Iiburuzaina zaharsaritu berri dela aditzera eman du euskaltzainburuak. Batzartuen goresmenak jaso ditu Arana jaunak. Barne-erregelek diotena gogorarazi ondoren, Iiburuzain berria izendatu bitartean Iiburutegira astean bi aldiz etorriko dela esan du J.A. Aranak. Lehiaketarako prozedura datozen hilabeteetan aztertuko
du osaka batzarrak. P. Goenagak liburutegia arratsaldez ere irekitzea eskatu du, orobat
beste zenbait euskaltzainek. J.A. Aranak esan du asmo hori berori duela Zuzendaritzak.
X. Kintanarentzat segurantza neurriak oso kontuan hartu behar dira.
Eusko Ikaskuntzak Euskadiko Kutxaren diru babesaz iaz abiarazi zuen Giza eta
Gizarte Zientzien arloan Euskal Herriko curriculum vitae zientifikoeik nabarrnenenarentzako saria. Aurtengo proposamenak aurkezteko epea ireki delarik, J. Haritschelharrek Zuzendaritzaren iritzia agertu du, hots, Luis Villasante euskaltzainburu ohia dela
pertsonarik egokiena. Horrela erabaki da, inor ere kontra ez delarik.
A. Irigoyenek bere gutuna irakurri duo Otsaileko batzarrean harturiko erabakia, International Congress of Onomastic Sciences delakoaren 20. Biltzarra Euskal Herrian
egin dadin eskatzea, dela eta, esan du gai hori ez dela batzordean erabili; Euskal Herriko
Unibertsitatearen laguntza izanik ere, Deustukoarena ezin bazter litekeela, eta biltzar
hori antolatzeko beste eskari-egile batzuk direla. E. Knorrek erantzun du batzordean bai
tratatu dela gaia; Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntza eskatu izanak ez duela beste
unibertsitateen laguntzarik kentzen, eta beste eskari-egile batzuk badirela guztiz normala
dela. Horrez gain, M. Angeles Libanoren Toponimia medieval en el Pals Vasco Iiburuaz
A. Irigoyenek euskaltzain guztiei bidali gutunaz berak, Onomastika batzordeburua den
aldetik, beste gutun bat idatzi duela adierazi duo
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J.M. Satrustegik esan du Nafarroako Euskarararen Kontseilua laster eratuko dela,
Euskaltzaindiaren ordezkaritzarekin. Buru Javier Otano presidentea izango da, eta burordea Federico Tajadura Presidentziako kontseilaria. Bestalde, epaitegian dagoen auzi
baten berri eman duo Euskara hutsezko iragarkiak ezartzeagatik auziperatu da Irufieko
elkarte bat. Euskaltzaindiaren iritzia eskatu du epaileak. Elkartearen abokatua Carlos
Garaikoetxea Mina da.
J.J. Zearreta ekonomia eragileak euskaltzainekiko zorrei buruzko azalpena eman du
eta 1995eko azarotik abendu bitarteko atzerapenak txekearen bidez ordaindu ditu bertan.
Txomin Peillenek Ilargi xendera deritzan euskal opera Baionan egun hauetan antzeztuko deJa esan duo Jon Casenavek idatzi du Iibretoa, eta Pello Cabalette izan da
musikagilea.
Frantzisko Tirapu

Atsedenaldi baten ondoren, ordubata eta laurdenean, hasi da Frantzisko Tirapuren
omenezko ekitaldia. J.M. Jimeno Jurio euskaltzain ohorezkoa eta J. Atxa eta J. Cortes
Izal urgazleak sartu dira batzar gelan, Tirapu jaunaren senideekin batera. Cortes Izal
jaunak irakurri du bere txostena. Lehen partean Tirapu jaunaren bizitzaz hitz egin duo
Erasunen sortua, maisu ikasketak~gin zituen Irufiean eta 20 urtetan (1950-1970) aritu
zen euskarazko irakasle gisa, Zubiaur foru diputatuak eraginik hasitako eskolen arduradun. Tirapu jauna ikastolen sortzaile ere izan zela aipatu du hizlariak. 1983an egin
zitzaion omenaldi handiaren berri ere eman duo Nafarroako ikastolen lehen urratsak eta
gorabeherak xehekiro azaldu ditu bigarren partean.
A. Irigoyen, J.M. Jimeno Juriok, F. Krutwigek, J. San Martinek eta J.M. Satrustegik
parte hartu dute ondoko elkarrizketan.

Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an
(Goizekoa)

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Villasante, L.
Zabaleta, P.
Lizundia, J.L., idazkariordea
Zearreta, J.J., ekonomia eragilea

Zarauzko udaletxean, 1996ko apirilaren
26an, goizeko hamarretan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren kideak etorri dira. lA. Aranak, Tx. Peillenek
eta J.M. Satrustegik beren ezin etorria
adierazi dute.

Agiria
Martxoko agiria onartu da, zenbait zuzenketarekin.

Marcellin Hegiaphal eta Jose Basterretxea
Gaietan sartu baino lehen, euskaltzainburuak Marcellin Hegiaphal zuberotar urgazIe eta idazlearen heriotzaren berri eman duo
Sohiitakoa zen Hegiaphal jauna, 1910ean
sortua. Jean Haritschelhar eta Jean-Louis
Davant izan ziren ehorzketan. Davant jaunak irakurriko du hurrengo batzar batean
hilberri-txostena. Besteak beste, gogorarazi
du Hegiaphal jauna Euskal Herriko Hizkuntza Atlaserako lekukoa izan zela, Sohiitako hizkerari buruz.

Jose Basterretxea "Oskillaso" bizkaitar urgazle eta idazlea ere hil dela esan du Jean
Haritschelharrek. Jose Antonio Aranak egingo du hari buruzko txostena.

Arauak
Bidaro hitzetik bizartsu hitzeraino aztertu dute egungo batzarrean euskaltzainek.
Endrike Knorrek eta Juan San Martinek igorri dituzte hitz-sail honen gainean beren
oharrak. Haietako batzuk onartu dira: zerrendan falta zen bide-sari., adibidez, agertuko
da; bisaje hitzari herr. marka erantsi zaio; bisitazio hitza ere sartu da, Andre Dona Mariak Elizabet lehengusinari egindakoa adierazteko, adibidez; bistaz ezagutu esapidea ere
sartzeari oiniritzi zaio. Beste ohar batzuk, berriz, ez dira onetsi. Bidarri hitza, esaterako,
geroko hiztegi batean sartuko litzateke, eta billete zerrendan utziko da, baina "dirupa-

EUSKERA - XLI (2. aldia)

200

pera" adierarekin. Batzordeak eztabaidarako ekarri bikor / pikor aldaeretatik bigarrena
onartzea erabaki da aho batez, testuetan duen nagusitasuna kontuan harturik.
Hurrengo batzarrean b letra bukatzea nahi du batzordeak, P. Salaburuk esan duenez.
Exonomastikaren alorreko erabakizunak, aldiz, egungo gai-zerrendan zirenak, geroko
utzi dira. Horren ordez, Onomastika batzordeak apirileko batzarrean onarturiko Euskal
probintzien, herritarren eta euskalkien izenak deritzan txostena, Euskara Batuko batzordera pasea, aztertu da. Aurkezpena E. Knorr Onomastika batzordeburuak egin du
eta P. Salaburu Euskara Batuko batzordeburuak adierazi du zein ziren proposaturiko
aldaketak.
Giputz hitzaren inguruan izan da eztabaida luzeena. P. Zabaleta hitza kentzearen
aIde agertu da. Azkenean, gipuzkoar deiturari nagusigoa aitortu arren, giputz ere utziko
da, euskalkiarekin loturiko bere esanahiarekin. Bestalde, B. Oihartzabalek horrela eskaturik, pertsonak izendatzeko goi-nafar eta behe-nafar deiturak kendu dira, gentilizioekin goi-, behe- eta antzekoak konposizio osagaiak erabiltzen ez direlako. Tituluari
dagokionez, probintzia gabe, herrialde hitza ezarri da, X. Kintanak proposaturik; L.
Villasantek eta E. Knorrek bestelako iritzia agertu dute. Aldaketa horiekin eta beste
batzuekin aho batez onartu da txostena.
Nafarroako Euskararen Kontseilua

Nafarroako Gobernuaren idazkari teknikoa den Jose Ma Abad jaunak euskaltzainbururari egindako gutunean Euskaltzaindiaren ordezkari bat eskatzen da, Euskararen
Kontseilu sorberrirako. J.M. Satrustegi Nafarroako ordezkaria izendatu da aho batez.
Eskuartekoak

E. Knorrek bere kezka agertu du UZEI elkarteak argitaratzen duen Berba aldizkariaren azken aleagatik. "Berrikusitako fitxak" titulupean anbulatorio eta intsumisio
hitzak ageri dira, "forma hobetsi" gisa. Euskaltzaindiaren gainetik norbait edo zerbait
den, hitzei eta hitz-formei buruz erabakitzen duenik, galdetu du Knorr jaunak. Bestalde,
ale berean Hiztegi Batua aipatzen da, esan gabe Euskaltzaindiarena dela. M. Azkaratek,
UZEIko J.A. Aduriz urgazlearen lana goretsi ondoren, aldizkari horretako arduradunekin mintzatuko dela esan duo
lido beretik hitz egin du Ibon Sarasolak, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak
erkidego hitza dela eta M. Azkarateri eta berari zenbait funtzionariok igorri gutuna dela
eta. Gutunean zalantzatan jartzen dute zenbait itzultzailek Euskaltzaindiaren erabakia.
Sarasola jaunaren iritziz, onarrezina da jokabide hori, eta horrela erantzun beharko litzatekeela esan duo
M. Merce Boronat Institut d'Estudis Catalans-eko kudeatzaileak J.L. Lizundia Euskaltzaindiko kudeatzaileari idatzitako gutuna irakurri da. Euskaltzainei dagokien tratamendua jaun / andre txit argia (excelentisimo, gaztelaniaz) da, Boronat andreak dioenez, Francisco L6pez-Nieto-ren Manual de protocolo liburuaren arabera, halaber Erret
Akademien eta haien pareko erakunde gehienen ohiturari jarraiki.
Eta beste gairik ez zela bukatu da batzarra.

Zarautzen, 1996ko apirilaren 26an
(Ageriko batzarra)

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., buruordea
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Kintana, X.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
San Martin, J. eta
Villasante, L., euskaltzainak
Agirretxe, E.
Aulestia, G.
Gandiaga, B.
Iriondo, J.M.
Kortazar, J.
Laspiur,1.
Lizundia, J.L.
Mujika, L.M.
Otegi, K.
Zearreta, J.J., euskaltzain ugazleak

Zarautzen, udaletxean, 1996ko apirilaren
26an, bildu da Euskaltzaindia, aldamenean
aipatzen diren euskaltzain oso eta urgazleak gelan zirela. E. Knorr idazkariaren ordez J.L. Lizundia idazkariordea aritu da
idazkari bezala. Udaletxeko areto nagusian
mahaipuruan eseri dira: Imanol Murua, Zarauzko alkatea; Josune Ariztondo, Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea, eta Xabier Huizi, Gipuzkoako
Diputazioako euskara zuzendaria. Aretoan
aurkitzen dira baita ere zenbait hiritar,
haien artean, Lizardiren familiakoak.
Lehendabizi, Imanol Murua alkate
jaunak ongi etorri eman die bilduei, aditzera emanez Xabier Lizardiren mendeurrena dela eta Euskaltzaindia, bai joan den
ostiralean, bi batzordeak bilduz, eta egun
hileroko osaka bilkura eginez, ohore handia ematen diola Zarauzko herriari. Bestalde, Lizardiren mendeurreneko ekitaldi
akademikoak ageriko bilkura honekin
amaitzen direla aditzera esan duo

Jarraian, J. Haritschelhar euskaltzainburuak agurrezko hitz batzuk esan ditu, besteak
beste, azalduz nola arduratzen den Euskaltzaindia, ez bakarrik hizkuntzarekiko arau eta
beste batzordeetako ikerle batzuez, baita literaturaz ere, Literatura Ikerketa batzordearen
bidez eta gaurko batzorde honek prestatu dituen txostenak batzordekideen bidez bereziki. Gero, banan-banan txostengileak aurkeztu ditu, denak doktoreak direla azpimarratuz, gehienak unibertsitateetan irakaskuntzan dihardutenak. Guzti hau, Zarauzko bere
jaioterrian Lizardiri omenezko ospakizun hau antolatuz.
Segidan, txosten hauek irakurri dituzte egileek, saJbu Aurelia Arkotxak, berau Kanadan baita. Bere ordez, J. HaritscheJhar euskaltzainburuak irakurri duo Hara hor txostengile eta Janak: Juan Cruz Igerabide: "Herri lirika Lizardirengan"; Luis Mari Mujika:
"Paisaiaren trataera"; Aurelia Arkotxa: " 'Bultzi leiotik' olerkiaren azterketa"; Lourdes
Otaegi: "Lizardiren kazetaritzaren inguruan"; Karlos Otegi: "Lizardiren ametsezko bidaia"; Jon Kortazar: "Orduko literatura eztabaidak".
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Amaitzeko, J. Haritschelhar euskaltzainburuak berak duela hogeita hiru urte Lizardiri buruz "Gnificas Valverde"k egindako liburuan idatzitako sarrera irakurriz, eta Imanol Murua alkateak guztiei eskerrak emanez, bukatu da ospakizun ageriko bilkura hau.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

Bilbon, 1996ko maiatzaren 31an

Haritschelhar, J., euskaltzainbuma
Lekuona, J.M., euskaltzainbumordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Goenaga, P.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1996ko
maiatzaren 31an, goizeko hamarretan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren kideak etorri dira. X. Diharcek
bere ezin etorria adierazi duo

Agiriak
Apirileko agiria onartu da, zenbait zuzenketarekin.

Hiztegi Batua
Egungo batzarrean bizi-buztintsu hitz saila
zegoen onarkizun. Ibon Sarasolak azaldu
du batzordearen lana. E. Knorrek bidali
ditu zenbait ohar.

Blusa / brusa bikotea, batzordeak eztabaidarako utzia, mintzagai izan da minutu batzuetan. Azkenean, sarrera bana ematea
erabaki da aho batez. Borraia / borraja auLizundia, J.L., idazkariorde-kudeatzailea zian, bigarren forma hobestea erabaki da
bozketaz. Lehentasuna morrain aldaerari
ematea proposatu E. Knorrek bere izkribuan; X. Kinta-nak, berriz, borraia, Bizkaiko
kostan erabilia. Brentsa eta brentsatu aldaerak hiztegi honetan agertuko dira, "ik. prentsa, prentsatu" ondoan dutela. Idatzizko oharraren arabera orobat, buelta eta bueltatu
hitzen aldamenean bi marka erantsiko dira: Hegoaldekoak direla eta ez dagozkiola euskara j asoari.
Mundu zabaleko ibaien eta aintziren zerrenda, Onomastika batzordeak onartua, aztertu eta onetsi da halaber batzarrean. Zerrendatik, hala ere, Esklabuen Aintzira Handia
kendu da, Euskara Batuko batzordeak eskaturik, esklabo / esklabu auzia argitu arte.

Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa
Informatika tresneriaren laguntzaz, Befiat Oihartzabal Dialektologia-Atlasgintza batzordeburuak Euskal Herriko Hizkuntza Atlasaren egoera azaldu du xehekiro. Erantzun
guztiak paper eta bandetatik ordenagailura pasatzearen lana aurrera doala esan du: 1/3
egin da, gutxi gora behera. Helburua erabiltzaileak behar duen informazioa laster eta
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modu errazean aurkitzea da. Datuak mapetara eramatea geroko eginkizuna izango da.
Lehen liburukia 1997an edo 1998an agertuko dela espero da.
Azalpenaren harian, zenbait galderari ihardetsi die Oihartzabal jaunak. Bukaeran,
eskerrak eman dizkio 1. Haritschelhar euskaltzainburuak.
XIV. Biltzarra
Antoine d' Abbadieren heriotzaren mendeurrenkari 1997ko irailean izango den Biltzarraren antolatzeaz mintzatu da Haritschelhar jauna. Eusko Ikaskuntzaren Zuzendaritzarekin izandako lehen bilkura aipatu duo Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak Biltzar honen berariazko batzorderako proposatu dituen kideak onartu dira egungo batzarrean.
Hauek dira: 1. Haritschelhar, 1.M. Lekuona, E. Knorr, 1.A. Arana, P. Charritton, B.
Oihartzabal, 1.L. Davant, Tx. Peillen eta 1.L. Lizundia. Antolakizun eta Akademia alorretako azpibatzordeen banaketa bere barnean egingo da.
Eskuartekoak
Euskal Autonomia Erkideagoren eta Nafarroako Erkideagoaren Lankidetza Hitzarmenaren testua eman zaie euskaltzainei. Hitzarmena bi Gobernuek onartu dute eta Gasteizko, Iruiieko eta Madrileko parlamentuetatik pasa behar da.
A. Irigoyenek prestaturiko "-Tar jendeari dagokion berrekailua zenbait autoretan,
eta baita ere -liar / -liar" deritzan txostena banatu da orobat.

Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.

Bilbon, 1996ko maiatzaren 31an
Ageriko batzarra

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, I.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Goenaga, P.
lrigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
San Martin, J.
Villasante, L.
Pujana, P.
Altzibar, X.
Amundarain, D.
Aranburu, A.
Aranburu, X.
Arejita, A.
Arrieta, J.A.
Aulestia, G.
Aurrekoetxea, G.
Badiola, R.
Baraiazarra, L.
Bachoc, E.
Biguri, K.
Butron, J.
Eguzkitza, A.
Etxebarria, I.
Etxeberria, P.
Etxezarreta, J.M.
Gaminde, I.

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1996ko
maiatzaren 31 an, arratsaldeko lau eta erditan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren euskaltzain oso, ohorezko eta urgazleak etorri dira. Ezin etorria
X. Diharcek eta J.M. Satrustegik adierazi
dute.
Batzarra beterik zegoen beheko aretoan
egin da. Euskaltzainez gain, urgazle berrien senide eta adiskide asko ziren. J. Angel Etxebarria urgazle zenduaren alarguna
eta alaba ere etorri dira.
Batzarrari hasiera emanez, goizekoaren berri eman du idazkariak.
Gero, azken hilabeteetan hildako kideez
txosten batzuk irakurri dira: Santiago
Onaindiaz (Juan San Martinek eta Juan M.
Lekuonak), J. Angel Etxebarriaz (Jose A.
Aranak) eta J. Antonio Arkotxaz (Juan San
Martinek).
Ondoren, Jean Haritschelharrek berriki
izendaturiko urgazleak agurtu ditu eta Euskaltzaindiaren Barne-erregelek haien eskubide-eginbideez diotena irakurri.
Akademiaren lanetan gogatsu parte hartzea
edo jarraitzea eskatu die guztiei, euskararen onetan.
Azkenik, banan-banan eman zaie bertaratu
diren urgazle berri guztiei beren diploma.
Natela Sturua eta Salome Gabunia ezin
etorririk, gutun bat igorri dute Euskaltzaindira, X. Kintanak irakurri duena. Honela
dio:
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Garda Trujillo, S.
Gereno, X.
Goikoetxea, J.L.
Gorrotxategi, M.
Irigoien, J.M.
Kaltzakorta, X.
Kortazar, J.
Lizundia, J.L.
Oleaga, J.
Onederra, L.
Perurena, P.
Retolaza, J.A.
Rotaetxe, K.
Salaberri, P.
Toledo, A.M.
Uribarren, P.
Zearreta, J.J.
Zuazo, K.
Zubimendi, J.R.

"Euskaltzainburu jauna, jaun-andre euskaltzainok, agur guztioi: Albiste pozgarria
heldu zaigu zuengandik. Euskaltzain urgazle izendatu gaituzue. Hori ohare handia
da guretzat, eta gure Herriarentzat ere baL
Mila esker bihotzez. Izendaketa horren agiriak hartzeko inbitazioa hartu dugu. Zoritxarrez, gu ezin gara joan Euskal Herrira
agiri horiek gure eskuz hartzera. Gure ordez Xabier Kintana euskaltzainak hartuko
ditu, bera modu batean georgiarra ere delako. Halaber, berak irakurriko du gure eskerroneko gutuna. Euskaldunen eta georgiarren arteko anaitasuna indartzen
saiatuko gara beti gure Ian eta indar guztiekin.

Geogieraz ere, euskararaen hizkuntza anaiaz, hitz batzuk esango dizkizuegu:

"Euskaltzainburu jauna, jaun-andre euskaltzainok,
agur guztioi:
Albiste pozgarria heldu zaigu zuengandik, Euskaitzain urgazle izendatu gaituzue.
Hori ohore handia da guretzat, eta Georgiako Herriarentzat ere baL Mila esker, bihotz
bihotzez.
Izendaketa horren agiriak hartzeko inbitazioa hartu dugu. Zoritxarrez gu ezin gara
joan Euskal Herrira agiri horiek gure eskuz hartzera. Gure ordez Xabier Kintana euskaltzainak hartuko ditu, bera modu batean georgiarra ere delako. Halaber, berak irakurriko du gure eskerroneko gutuna. Euskaldunen eta georgiarren arteko anaitasuna indartzen saiatuko gara beti gure Ian eta indar guztiekin.
Georgieraz ere, euskararen hizkuntza anaiaz, hitz batzuk esango dizkizuegu:
o~c;(T)6(T) :3~a%0s:!?a6c;(T)t o~b.r:J~o

a60b
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Haritschelhar jauna, Euskaltzaindiaren burua, euskaltzainok, bihotzez eta arimaz,
eskerrik asko guztiei".
1996.eko maiatzaren 31ean
Salome Gabunia (Ingolstadt, Alemania) eta Natela Sturua (Washington, Estatu Batuak)
Eta besterik gabe, bukatu du batzarra.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

Bilbon, 1996ko ekainaren 28an

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Goenaga, P.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.
Lizundia. J.L., idazkariorde-kudeatzailea
Zearreta, J.J., ekonomia eragilea

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1996ko
ekainaren 31ean, goizeko hamarretan, bildu da Euskaltzaindia. Aldamenean aipatzen diren kideak etorri dira. X. Diharcek
bere ezin etorria adierazi duo

Agiriak
Maiatzeko bi agiriak onartu dira.

Hizkuntz Arauak

Camping-diametro hitz saila aztertu da
egungo batzarrean. Oharrak E. Larre, J.
Haritschelhar eta E. Knorrek bidali dituzte.
M. Azkaratek egin du azalpena, batzordearen izenean, P. Salaburu geroago etorri baitao Besteak beste direla, deblauki formari
eutsi zaio, literatur tradizioan duen pisuagatik. Defuntu hitzaren gainean luzaz mintzatu ondoren, bozketaz honako hau ezartzea erabaki da: "Defuntu. Hobe hil, zendu,
zen. Cure hilak; gure ama zena". Delibero
/ deliberamendu bi koteaz ere izan da eztabaida. I. Sarasola, J.M. Satrustegi, E. Larre, P. Goenaga eta B. Oihartzabal mintzatu
dira. Azkenean, bi hitzek izango dute tratamendu bera. Nolanahi ere den, I. Sarasolak
adierazi du deliberamendu "erabakia" dela euskaraz, eta ez erabakitzeko denbora edo
ekintza.
E. Knorrek campus eta camping horrela bakarrik idaztea proposatu zuen bere izkribuan; haren ustez, euskarak ez luke deus ere irabaziko k-z idatziz gero. Gainera, zenbaiten errazkeria aipatu du, uste baitute euskaratzea b, k, tx eta z letrak ipintzea dela.
Corpus hitza ere atera da solasera. X. Kintanak eta J.M. Satrustegik campus eta corpus
horrela idaztea proposatu dute, c letra hasieran. P. Ondarrak camping hitza ere modu
berean idatz dadin eskatu duo P. Charrittonek curriculum hitza gehitu duo I. Sarasolak
epeak errespetatzea arren eskatu duo
Bozketa egin da, eta camping nahiz kanpin idatziko dela erabaki da gehiengoz.
Aldiz, ez da zilegi izangokanpus eta korpus idazkera; horrela erabaki da gehiengoz (15
aIde,S aurka).
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Defendatu / defenditu auzia, batzordeak eztabaidarako utzi duena, izan da orobat
mintzagai zenbait minututan. Azkaratek Orotariko Euskai Hiztegia-n ageri diren datuak
laburbildu ditu, eta defendatu formaren aide hitz egin duo Bide beretik zetorren E. Knorren oharra, defenditu gaitzetsi gabe. P. Charrittonek esan du defendatu ez dela deus
Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan. P. Altunaren iritziz, arruntak ez diren baina
hoberenak omen diren formekin kontuz ibili behar da. E. Knorrek esan du 25 urte honetan hedatu diren hainbat hitz eta aldaerari ezin dakiekeela muzin egin. Azkenean, biak
ontzat hartzea erabaki da, baina defenditu "lagunartekoa" markarekin.
Desertu hitzaren kategoriaz batzordeak dituen zalantzak agertu ditu M. Azkarate
andreak. Zerrendan dagoen bezala utziko da, hots, "Lit. Hobe basamortu".
Deun sarreran markaren bat ezartzea eskatu zuen E. Knorrek bere oharretan, haren
ustez ez baitu hitz horrek santu / saindu eta done / dona bikoteen mailarik. Santu edo
saindu hobesten direla agertuko da, eta deun erabiltzekotan izen bat ondoan erabiliko
dela esango da halaber. I. Sarasolak aditzera eman dusaindu / santu-z Hiztegi Batuko
batzordeak erabaki proposamen bat ekartzeko asmoa duela. X. Kintanak eta E. Knorrek
eskatu dute done eta dona ez daitezen bazter, euskal ondarearenak baitira. Hurrengo
zerrendan aztertuko da arazoa.
Derrigor eta dezente sarreretan "lagunartekoa" ezarriko da, E. Knorrek eskatu bezala.

Santutegiko izen ohikoenak
Santutegiko izen ohikoenak (Adam-Henriketa) onartu dira berebat egungo batzarrean. Zerrendari buruzko oharrak J. Haritschelharrek, P. Charrittonek eta E. Larrek egin
dituzte epe barruan.
Gaian sartu baino lehen, J.M. Satrustegik bere harridura agertu du, zeren hasieran
Onomastika batzordeak bi izendegi atera nahi baitzituen (Europako tradiziokoak, bata,
eta euskaldunak, bestea). Asmo hori aldatu zen gero, eta zerrenda osoa, a-tik z-ra, plazaratu behar zuela esan zuen batzordeburuak. Hori zela eta, berak gutun bat idatzi zion
Euskaltzaindiaren Zuzendaritzari eta honek erantzun, edozeinek, euskaltzain izan edo
ez, nahi duen liburua argitaratzeko eskubidea zuela.
1. Haritschelharrek iradokirik, Betiri ez da agertuko irizpideetan, hipokoristikoa ez
izaki; Aines onartu da, lnes-en ordain, eta Murtuts Fruktuoso-ren pare. Aldiz, Gehexan
hipokoristikoen zerrendarako utzi da.

P. Charrittonenen ohar batzuk kontuan hartu dira, hala nola Bernat, Bernart-en kaltetan: bozketaren emaitza 11-6 izan da. Francine kendu da frantsesezko zerrendatik, eta
Frantzisko-ren ondoan Frantses ere agertuko da, bere oharraz hornitua. J. Haritschelharrek bezala, Aines eta Murtuts jasotzea eskatu zuen Charritton jaunak. Berak eta E.
Larrek proposatu Xerbatxo, berriz, ez da zerrenda honetarako ontzat eman. Azkenik,
Grazia bakarrik agertuko da, ez Garazi (honek bere tokia izango du dagokion zerrendan).
E. Larreren zenbait ohar ere onetsi ditu osaka batzarrak, Agustin, adibidez, ez
Au-, eta Bixente sartzea.
Gainerakoan, Bladi eta Bias maila berean agertuko direla erabaki da, eta Domiku
hurrengo zerrendarako, hots, pertsona izendegirako, uztea.
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1997ko aurrekontuaren aurkezpena

Jean Haritschelharren hasierako hitz batzuen ondoan, J.A. Arana diruzainak, J.J.
Zearreta lagun duela, Euskaltzaindiaren 1997ko aurrekontua aurkeztu duo Aurrekontu
arrunta 220.994.881 pezetakoa da, eta batzorde eta egitasmoena 174.437.480 pezetakoa.
Lehen partean "Aurrekontu araua" dator, eta azkenean batzorde bakoitzaren 1997ko
eginkizunak.
Egin diren galderei erantzun diete J.A. Arana eta J.J. Zearretak batzarrean. Euskaltzainek uztailaren 10era arte bidali ahalko dituzte beren oharrak eta hileko batzarrean
behin-betiko testua erabakiko da.
Eskuartekoak

M. Carmen Garmendia Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuaren gutuna irakurri da,
Euskararen Aholku Batzorderako Euskaltzaindiaren ordezkariak eskatuz, bata batzorde
orokorrerako eta bestea Toponimia atalerako. Dekretuaren hari nagusiak eman dira.
Euskaltzainburuak bi kargu horiek homitzeko Zuzendaritzaren proposamena onartu
da aho batez. J. Haritschelhar euskaltzainburua izango da Euskararen Aholku Batzordean Euskaltzaindiaren ordezkaria, eta E. Knorr Onomastika batzordeburua Toponimia
atalean.
Azken ordukoak

Jose Javier Urangak Irufieko Diario de Navarra egunkarian azken hilabeteotan idatzi duenaz Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak, Jagon saila, Onomastika batzordea eta Nafarroako ordezkaritza entzun ondoren, prestatu duen adierazpena karpetan sartu da.
Adierazpena iragarki ordaindu gisa joango da datorren astean.
Batzarraren ondoren, Euskaltzaindiak Bilbao Bizkaia Kutxaren laguntzaz urteoro
antolatzen dituen literatura lehiaketaren iragarpena egin da beheko aretoan, orobat iaz
saritutako liburuen aurkeztea. BBKren izenean Jon Manzisidor izan da mahaian.
Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

Sohiitan, 1996ko uztailaren 20an

Haritschelhar, 1., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
lrigoyen, A.
Kintana, X.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Peillen, Tx.
San Martin, J.
Lizundia, J.L., idazkariorde-kudeatzailea
Zearreta, J.J., ekonomia eragilea

Sohiitako herriko etxean, 1996ko uztailaren 20an, goizeko hamarretan, bildu da
Euskaltzaindia, aldamenean aipatzen diren
euskaltzainak han zirela. Ezin etorria adierazi dute M. Azkarate, F. Krutwig, P. Ondarra, P. Salaburu, 1. Sarasola, J.M. Satrustegi eta L. Villasantek.

Agiria
Ekaineko batzar agma onartu da, salbu
puntu batean; J.M. Satrustegik igorri duen
aldaketa proposamenaren gainean idazkariak hitz egingo dio.
Gaietan sartu baino lehen, euskaltzainburuak goresmenak eman dizkio Alfonso lrigoyeni, Labayru Ikastegiak berriki egin
dion omenaldiagatik.

Hizkuntz Arauak
Mundu zabaleko uharteak deritzan txostena, Onomastika batzordeak ondua eta Euskara Batuko batzordeak bere azken bilkuran ikusia, aztertu da egun. Izen asko zuzendu
dira: B. Oihartzabalek proposatu bezala, Artikoa erabaki da, adibidez, ez Artiar. A. lrigoyen eta J. San Martin -ar atzizkia gehiegi sartzearen kontra agertu dira. X. Kintana
eta E. Knorr-ek atzizki horren egokitasuna defendatu dute. J.L. Lizundiak esan du Artiko
onartzeak ez dakarrela Britaniko onartzea. lido horretatik, Aleutiar, Balear eta beste
izango da araua. B. Oihartzabalek eskatu du zerrendan uharteak eranstea, bat baino
gehiago direnean, nahiz gero erabileran beti beharrezko ez izan. P. Goenagaren eskearen
arabera, adieraziko da zeinek eramango duen uharteak aldamenean. E. Knorrek iradokirik, Ingeles Kanaleko uharteak, testu zaharretan ohizko izena, ezarriko da. Goenaga
jaunak La Gomera eta antzekoetan artikulua atxikiko den galdetu du, eta E. Knorrek
izen batzuetan erdarazko genero marka ez ote den itzuri. Zerrendan izen batzuk [alta
direnez eta eztabaidan zenbait zalantza sortu direnez, beste zerrenda bat aurkeztuko da
iraileko batzarrean, izen horiekin.
Biblia izenak eta Greziako izen klasiko batzuk izeneko txostenak aurkeztu dira. Diapositiba-dotrina hitzen arteko saila ere banatu da egun. Oharrak irailaren lOa baino
lehen bidali beharko dira.
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1997ko aurrekontua
Jose Antonio Arana diruzainak eta Juan Jose Zearreta ekonomia eragileak egin dute
azalpena. Ekaineko batzarrean aurkeztu proposamenari epe barruan oharrik egin ez zaionez, aurrekontua onartu da. Hala ere, Zuzendaritzak egoki iritzirik, argitalpen guztiak
zerrenda berezi batean sartzea erabaki da. Bestalde, d' Abbadieren omenezko Biltzarra
aurrekontutik kanpo geldituko da, bere dirubidea izango duelako esperantzan.
A. lrigoyen M.A. Libano andrearen Toponimia medieval en el Pais Vasco liburuaren 2. tomoa argitaratzearen kontra mintzatu da, bai eta Mikel Gorrotxategi hitzartzeagatik dudakor agertu ere. E. Knorr Onomastika batzordeburuak oroitarazi du Toponimia
medieval en el Pais Vasco liburua Euskaltzaindiaren argitalpen batzordeak onartu zuela;
lehen liburukia, esan du, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Arabako Diputazioaren
laguntzaz plazaratu da eta bigarrenak ere badu diru babesa. Ondoren, Onomasticon Vasconiae sortaren helburua gogorarazi du, hots, onomastika materialak eta ikerketak argitaratzea. Onomastika batzorde idazkariaz denaz bezain batean, Knorr jaunak esan du
azpiegitura egokirik gabe eginkizunak ezin daitezkeela inola ere aurrera eraman.

Eskuartekoak
Euskararen Aholku Batzorde eratu berrian M. Azkarate eta B. Oihartzabal euskaltzain osoak, eta A. Eguzkitza eta E. Etxezarreta urgazleak kide izendatu direla aditzera
eman du Jean Haritschelhar euskaltzainburuak.
Orotariko Euskal Hiztegian bi langile berri kontratatu direla esan du halaber Haritschelhar jaunak, bi hutsune gertatu baitira.
F. Krutwig euskaltzain izendatu zenetik 1997an berrogeita hamar urte beteko direla
eta omenaldi liburu bat eskainiko zaiola esan du ere euskaltzainburuak. Gutunak igorri
zaizkie euskaltzain osoei.
Euskaltzaindiak 7.7. irango janaren iritzi batzuk zirela eta Diario de Navarra bidali
iragarki ordaindua ez zuen argitaratu nahi izan egunkari horrek, Onomastika batzordeburuak adierazi duenez. Zuzendaritzak horrela erabakirik, testua beste era batez zabaldu da Nafarroan.

Euskera aldizkariaren azken alea (1994, 2-3) eta Euskaltzaindiaren 1995ko Oroitidazkia banatu dira batzartuen artean.
Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.

Sohiitan, 1996ko uztailaren 20an
Ageriko batzarra, E. Belapeyreren omenez

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Peillen, Tx.
San Martin, J.
Zabaleta, P.

Sohiitako kiroldegian, 1996ko uztailaren
20an, arratsaldeko lauretan, bildu da Euskaltzaindia, aldamenean aipatzen diren
euskaltzain oso eta urgazleak han zirela.
J.M. Beguerie jaun auzapeza eta Zuberoako Sindikataren presidentea jarri da mahaian, l Haritschelhar euskaltzainburuaren
ondoan. Mahaian ziren orobat egungo hitzaldi-emaileak:Tx.Peillen.lA. Arana,
J.L. Davant eta Pello Agirre. Entzule anitz
bertaratu dira ageriko batzarrera, haien artean Tomas Uribeetxebarria Bizkaiko Kultura diputatua; Koruko Aizarna Gipuzkoako Kultura diputatuak bere ezin etorria
bidali duo Marcellin Hegiaphal zenaren senideak ere aretoan ziren.

Arbelbide, X.
Badiola, R.
Baxok, E.
Larrarte, J.M.
Lizundia, J.L.
Pagola, R.M.
Zearreta, J.J.

Hitz batzuk egin ditu lehenik Beguerie jaunak frantsesez, Euskaltzaindiaren lana goraipatuz. Ondoren, l Haritschelharrek
Akademiaren esker ona agertu dio auzapezari guztien aitzinean, egungo bi batzarrak antolatzeko laguntza ederra eman baitu. Gero, Marcellin Hegiaphal Sohiitako
pastoral errejenta, berriki zendua, gogorarazi duo Tamalez, esan du, haren heriotzagatik ezin izan da euskaltzain ohorezkoen mailara eraman.
Txomin Peillen euskaltzainak azaldu du xehekiro Hegiaphaljaunaren bizia eta lana,
pastoralak zor diona azpimarratuz.
Jose A. Arana Martijak irakurri du ondoren bere txostena, aurten ere hil den Jose
Basterretxea "Oskillaso" urgazleaz. Literaturan eta doinu eta azentuaren eremuan Basterretxeak burutu lana aipatu du bereziki hizlariak.
Ondoren, Jean Louis Davantek Athanase Belapeyreren bizi-xehetasunen gainean
hitz egin duo 1696an agerturiko haren Catechima laburra deritzana ere izan du Davant
jaunak mintzagai, liburuaren euskara klasikoa goretsiz.
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Azkenik, Pello Agirre irakasleak Belapeyreren euskara moldea azaldu du bere txostenean.
Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria

EUSKALTZAINDIAREN
ADIERAZPENAK:
ONOMASTIKA

EUSKALTZAINDIAREN ONOMASTIKA BATZORDEAREN
EBAZPENA METROBILBAO LURPEKOAREN GELTOKIEN
IZENEZ
Erret Akademi honen Onomastika batzordeak argi dakusa leku izen edo
toponimoen garrantzia, bai herri baten kultura eta hizkuntz egoeraren adierazle,
baita eguneroko bizitzan nahitaezko tresnak direlako ere. Ondorioz ez dela edonola eta inolako kriterio argi eta zehatzik gabe erabaki behar den gaia uste duo
Kasu honetan, udalerri izenetan bezala, ahozko tradizioa eta idatzizkoa uztartu
behar dira, beti ere izen egokiena hautatzeko. Uztartze Ian horretan linguistika
ezezik legedia ere kontuan izan behar dugu, izan ere, Euskararen Erabilpena
Arauzkotzeko Oinarrizko legearen 10. artikuluan argi eta garbi azaltzen baita
nola egin behar den toponimia normaltze Ian hau.
Goiko irizpide nagusi horiek izan ditu kontuan batzorde honek Metrobilbaok geltoki izenez eginako eskaera aztertzean. Geltoki izenak ez dira edonola
hautatu, antza denez, IMEBISAk egin zuen bezala, ikerketa baten ondorioz baizik, beti ere gaur egungo erabilera eta historian zehar izandakoa kontuan harturik. Beti saiatu da batzorde hau izen historikoei lehentasuna ematen, batez
ere hauek bizi-bizirik daudenean, eta ez berriak asmatzen. Horrela, ez da egoki
ikusten Bidezabal izena jartzea, urte gutxi duen kale baten neotoponimoa dena,
1704an lehenengoz eta gaur egun erabiltzen den izena, Sarria, baztertuz.
Era berean ez du batzordeak ikusten maila berean ipini daitezkeenik udal
izenak (Getxo, Barakaldo), auzo edo inguru zabalen izenak (Bagatza, Sarria)
edo kale (Fueros/Foruak) eta baserrienak (Ibarbengoa). Edozeinek, bizitzaren
edozein arlotan argiago identifikatzen du toponimia nagusia (Getxo, Barakaldo) txikia baino, azken honek askoz ere ezagutza handiagoa eskatzeaz gain
aldakorragoa delako.
Ondorioz eta labur, batzordeak lehentasuna izen generikoei eman behar
zaiela uste duo Beraz, proposamenetan ordena horretan agertuko dira izenak,
ahal dela, bidaiariari ahalilk eta informazio zehatzena ematen, bere beharretarako egokiena den geltokia auta dezan.
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Gaur egungo izenak

Proposamena

1. Linea
Bolueta
Basarrate
Santutxu
Casco Viejo
Abando
Moyua
Indautxu
San Mames
Deusto
Sarriko
San Inazio
Lutxana
Erandio
Astrabudua
Leioa
Lamiako
Areeta
Gobela
Neguri
Aiboa
Algorta
Getxo-Bidezabal
Iberberango
Berango
Larrabasterra
Sopelana
Urduliz
Plentzia

1. Linea
Bolueta
Basarrate
Santutxu
Zazpi Kaleak/Casco Viejo (1)
Abando
Moyua (2)
Indautxu
San Mames/Santimami (3)
Deustu (4)
Sarriko
Erandio
Lutxana
Erandio
Astrabudua (6)
Leioa
Lamiako
Areeta
Gobela
Neguri
Aiboa
Algorta
Getxo-Sarria (7)
Getxo-Ibarra (8)
Berango
Larrabasterra
Sopela (9)
Urduliz
Plentzia

2. Linea
Cruces
Fueros
Santa Teresa
Urbinaga
Sestao
Abatxolo
Portugalete
Pefiota
Santurtzi

2. Linea
Gurutzeta/Cruces (10)
Barakaldo (11)
Bagatza (12)
Urbinaga
Sestao
Abatxolo
Portugalete
Pefiota
Santurtzi
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Azalpenak:

Geltoki izenak ofizialtzeko Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Legearen
hamargarren atala hartu behar da kontuan. Hamargarren atalaren 1. puntuan
jatorrizko hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men egin behar zaiola, eta
atal beraren 3.ean izenak oso desberdinak izanez gero biak ofizialak joko direIa, dio Iegeak.
1. Euskaldunek mendeetan erabili duten eta gaur egun oraingoz erabiltzen dutena Zazpi Kaleak izan da, eta ez azken urteotan banaka batzuek, Donostiako izen bat mimetikoki kopiatuz, asmatutako Aide Zaharra. Bilboko
Udalak ere bere auzo errotulazioan Zazpi Kaleak/Casco Viejo erabiltzen duo
Guzti horrengatik, eta Iegearen 3. puntuari so eginez biok behar dira ofizialdu.
Era beran, Eusko Trenbidearen geitoki berriaren izena Zazpikaleak/Casco Viejo
deia gehitu behar da.
2. Bergarako etxe-izena eta deitura izanik, 1391an, Oxirondo auzoan
azaltzen dena, hobe azentu ikurra markarik gabe ematea, Moyua, hizkuntza bietarako baliagarria izateko.
3. Euskal ordaina Santimamifie/Santimami da, Txorierrin egiaztatu ahal
den moduan. Futbol-zelaiak duen ospe handiarengatik erdal izena soila ematekotan hobe azentu ikurrik gabe ematea, San Mames, hizkuntza bietarako baIiogarria izan dadin.
4. Euskal izena denez, Deustu baino ez da eman behar, aipatutako Iegeraen 10. artikuluaren Iehen puntuan argi azaltzen den moduan.
5. San Inazio bidezkoa bada ere hohe kultoagoa den San Ignazio.
6. Azkeneko -a artikulua da eta beraz deklinatzean kendu behar da.
7. Sarria (eta honen aidaketak: Sarri eta Sarris) izan da getxotarrek erabili eta erabiltzen duten izena inguru hau izendatzeko, 1953an M. Amannek
egindako Getxoko mapan agertzen den bezaia (ikus eranskina). XVIII. mendeko fogerazio edo sutegietan Sarria-aurrekoa, Sarria-bekoa eta Sarria-atzekoa baserriak azaltzen dira. Getxoko Sarria deiturak ere hor du jatorria. Bidezkoa Iitzateke Sarria izen soila ematea eta hurrengoa izatea Getxo.
8. Sarria kasuan ez bezaia Ibarberango ez da inguruaren izena, etxe zehatz batena baizik, horregatik hobe da Getxo ipintzea, edo nahi izanez gero
Getxo-Ibarra. Ibarra egokiagoa da, adirazlea izateaz gain, hortik datozelako
Ibarra eta Ibarbengoa etxeen izenak, egun Iberretxu eta Ibarberango. Ibarberango, Ibarbengoa moduan dokumentaturik azaltzen zaigu XVIII. mendean
egindako fogerazioetan, nahiz eta 1953 urtetik aurrera herriko sasietimologiz
sortutako Ibarberango zabaldu. Baserria orain dela urte batzuk erori zen, baina
bertan bizi izan zen, eta bertan jaiotako ama zuen M. EIgezabaIek, jatorriko
izena Ibarbengoa zela egiaztatu zuen, nahiz eta hara doan estartaren izen ofi-
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ziala Ibarrangoa izan. Rala ere baliteke egingo den geltokia ez egotea baserri
horren lurretan albokoetan baizik. Azken puntu hori kontutan hartu da egokiagoa den Getxo-Ibarra izena hautatzeko.
9. SopeLa da euskaldun guztiek, eta erdaldun askok, erabiltzen duten izena, Akademia honek egindako izendegian ondo azaltzen den moduan, bokalen
arteko n-ren erorketaz, gaur egun ofizaldurik dauden Fruiz, GaLdakao, Leioa,
Lemoa, Lemoiz, Zestoa, Lazkao eta Dorrao kasuetan bezala.

2. Linea:
10. Gorago aipatutako artikuluaren arabera izen biok ofizialdu behar dira,
euskal izena ez baita itzulpena jatorra baizik (Guruceta moduan erdaldunduta).
11. BarakaLdo populazioan Bizkaiko bigarren herria dela kontuan harturik, hobe da, Portugalete edo Santurtziren kasuetan egin den bezala, herri-izenaren erabilera, kanpotik datozen bidaiarentzako askoz ere argiagoa baita.
12. Barakaldoko Estatistika Zerbitzuak egindako txostenean (eta erantsita
doana) Bagaza (Bagatza euskal izenaren aldaketa) eta Beurko dira distrito horren izenak eta ez F. Franco garaian, Secci6n Femenina de La FaLangeren oroimenez egin eta, 1962ko ekainaren 24ean, herria askatu zuteneko XXV.en urteurrenean, zabaldutako Santa Teresaren elizarena, Santa Teresa izen bereko
elizaurrean dagoen plaza baino ez izanik.
Eta hala adierazteko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko otsailaren hogeian.

DICTAMEN DE LA COMISION DE ONOMASTICA DE
LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA / EUSKALTZAINDIA SOBRE DENOMINACION DE LAS ESTACIONES
DEL METRO DE BILBAO
La comision de Onomastica de esta Real Academia es consciente de la
importancia de los nombres de lugar 0 toponimos, tanto como expresion de la
cultura y lengua de un pueblo, como herramientas de uso en la vida diaria. Por
10 tanto considera que no es un tema que se deba decidir de cualquier manera
y sin criterios claros y definidos. En este caso, al igual que en el de los municipios, se deben conjugar las tradiciones oral y escrita para la decidir la designacion apropiada. En este proceso de adecuacion se debe tener en cuenta,
ademas de los criterios lingiifsticos la ley, puesto que la Ley Basica de Normalizacion del uso del Euskera, en su articulo 10, especifica claramente como
debe llevarse a cabo este proceso de normalizacion.
Estos criterios generales ha tenido en cuenta la comision para estudiar la
peticion de Metrobilbao sobre la nomenclatura de las estaciones. Los nombres
de las estaciones no han sido elegidos de una forma arbitraria, como al parecer
hizo IMEBISA, sino como consecuencia de una investigacion, teniendo siempre en cuenta la utilizacion actual y la historica. La comision ha intentado dar
preferencia a los nombre seculares, principalmente cuando estos estan vivos,
y no a la invencion de nuevos. Asf, no considera apropiado el nombre de Bidezabal, que corresponde al de una calle creada hace pocos afios, arrinconando
el de Sarria, documentado desde 1704 y en uso en la actualidad.
Igualmente la comision no considera que se puedan colocar al mismo nivel
los nombres de municipios (Getxo, Barakaldo), los de barrios 0 genericos (Sarria, Bagatza) y los de calles (Fueros/Foruak) 0 casas (Ibarbengoa). Cualquier
persona, en cualquier faceta de la vida, identifica mas claramente la toponimia
mayor (Getxo, Barakaldo) que la menor, que necesita un conocimiento mayor
y es mas cambiante.
En consecuencia, la comision de Onomastica cree que se debe dar preferencia a los nombres genericos. Por 10 tanto, y en la medida de 10 posible, en
la propuesta los nombres iran en ese orden, dando al viajero la informacion
mas precisa posible, ayudandole a elegir la estacion adecuada.
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Denominacion actual

Propuesta academica

Linea 1
Bolueta
Basarrate
Santutxu
Casco Viejo
Abando
Moyua
Indautxu
San Mames
Deusto
Sarriko
San Inazio
Lutxana
Erandio
Astrabudua
Leioa
Lamiako
Areeta
Gobela
Neguri
Aiboa
Algorta
Getxo-Bidezabal
Iberberango
Berango
Larrabasterra
Sopelana
Urduliz
Plentzia

Linea 1
Bolueta
Basarrate
Santutxu
ZazpikaleaklCasco Viejo (1)
Abando
Moyua (2)
Indautxu
San Mames/Santimami (3)
Deustu (4)
Sarriko
San Ignazio (5)
Lutxana
Erandio
Astrabudua (6)
Leioa
Lamiako
AreetaILas Arenas
Gobela
Neguri
Aiboa
Algorta
Getxo-Sarria (7)
Getxo-Ibarra (8)
Berango
Larrabasterra
Sopela (9)
Urduliz
Plentzia

Linea 2
Cruces
Fueros
Santa Teresa
Urbinaga
Sestao
Abatxolo
Portugalete
Pefiota
Santurtzi

Linea 2
Gurutzeta/Cruces (10)
Barakaldo (11)
Bagatza (12)
Urbinaga
Sestao
Abatxolo
Portugalete
Pefiota
Santurtzi
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Notas:
Para la oficializaci6n de los nombres de las estaciones se debe tomar en
consideraci6n el artfculo 10 de la Ley Basica de Normalizaci6n del Uso del
Euskera. En el punto uno del articulo diez de dicha ley dice que se respetara
en todo caso la graffa originaria academica propia de cada lengua y en el
parrafo tres, que en el caso de que las nomenclaturas sean sensiblemente distintas ambas tendran consideraci6n oficial.
1. El nombre secular y aun hoy utilizado por los vasco-parlantes es Zazpikaleak, y no el de Aide Zaharra de reciente invenci6n, y copia mimetica de
San Sebastian. Asf mismo, el Ayuntamiento de Bilbao en la rotulaci6n de barrios utiliza la forma Zazpi Kaleak/Casco Viejo. Por todo ello y de acuerdo al
citado articulo de la ley se deben oficializar ambos. Afiadir que el nombre de
la nueva estaci6n de Euskotren es Zazpi kaleak/Casco Viejo.

2. Por ser nombre de casa y apellido de Bergara, apareciendo en 1391
en el barrio de Oxirando, serfa aconsejable dar el nombre sin acento grafico,
Moyua, valida para ambas lenguas.
3. El hagi6nimo San Mames tiene un equivalente euskerico, Santimamifie
o Santimami, como se puede comprobar en el cercano valle del Txorierri. En
el caso de dar solamente la forma castellana, por la gran fama del campo de
futbol, deberfa darse la forma sin acento grafico, San Mames, valida para ambas lenguas.
4. Por ser un nombre euskerico no se debe dar mas que la forma Deustu
de acuerdo con el parrafo 3 de la Ley antes citada.
5. Aun siendo correcta la forma San Inazio es mas preferible San Ignazio
como mas culta.
6. La -a final es el articulo, por 10 que al declinar se debe omitir.
7. Sarria (y sus derivados: Sarri y Sarrias) es el nombre que han utilizado y utilizan los getxotarras para designar esta zona, como se observa en el
plano de Getxo realizado por M. Amann en 1953 (ver anexo). En las fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII aparecen los caserfos Sarria-Aurrekoa, Sarria-bekoa y Sarria-atzekoa, Igualmente sefialar que es la zona original del
apellido Sarria. Serfan igualmente valida la designaci6n de Sarria, y que la
siguiente estaci6n fuese Getxo.
8. Al contrario que Sarria, Ibarbengoa es un top6nimo general sino el
nombre de un caserfo concreto, por 10 que es mas apropiada la designaci6n de
Getxo, 0 si se quiere Getxo-Ibarra. El termino Ibarra es mas apropiado, puesto que ademas de su transparencia (significa valle, vega) es el origen de los
caserfos Ibarra e Ibarbengoa, hoy en dfa Ibertxu e Ibarberango. Esta ultima
casa aparece documentada en las fogueraciones del siglo XVIII como Ibar-
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bengoa, aunque a partir del ano 1953 aparezca el nombre Iberberango, creado
equfvocamente por falsa etimologfa popular. El caserfo en cuesti6n ha desaparecido, pero M. Elgezabal, que vivi6 en dicho lugar y cuya madre naci6 en
61, confirm6 que el nombre original es Ibarbengoa, aunque la estrada que conduce a 61 se llame oficialmente Ibarrangoa. Finalmente afiadir que muy probablemente la estaci6n en cuesti6n no se ubique en los t6rminos de dicho caserfo sino en los de alguno adyacente. Este ultimo punto se ha tornado en
cuenta para elegir el nombre de Getxo-Ibarra.
9. Sopela es la forma usada por los vascoparlantes, y multitud de castellano hablantes, como aparece en el Nomenclator realizado por esta Real
Academia, por cafda de la n intervocaIica al igual que sucede con Fruiz, Galdakao, Leioa, Lemoa, Lemoiz, Zestoa, Lazkao y Dorrao, todos ellos oficializados por sus respectivos ayuntamientos.

Linea 2:
10. Segun el articulo antes citado se deben oficializar ambos nombres,
puesto que la forma eusk6rica no es traducci6n del castellano, sino la forma
castiza castellanizada como Guruceta, presente incluso en la toponimia urbana
o callejero de dicho barrio.
11. Teniendo en cuenta que Barakaldo es el segundo municipio de Bizkaia en poblaci6n, serfa conveniente, al igual que en Sestao, Portugalete y Santurtzi, la utilizaci6n del nombre del pueblo, de especial ayuda para viajeros
procedentes de otros lugares.
12. Segun un informe del Servicio de Estadfstica del Ayuntamiento de
Barakaldo (y que se adjunta) el nombre del distrito en cuesti6n es Bagaza (del
euskera Bagatza) y Beurko, y no el de la Iglesia de Santa Teresa, erigida en
honor de la patrona de la Secci6n Femenina de la Falange, e inauguruda el
24 de junio de 1962, con motivo de la celebraci6n de los actos del XXV aniversario de la liberaci6n de la localidad, que da nombre a la plaza situada
delante de dicha iglesia.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitr6s
de abril de mil novecientos noventa y seis.

EUSKALTZAINDIAREN ONOMASTIKA BATZORDEAREN
EBAZPENA BILBOKO LURPEKOAREN GELTOKIEN
IRTEERENIZENEZ

Izenak hautatzeko kriterioetariko bat maiztasun aldetik, bai eguneroko bizitzan baita historikoan ere, maiztasun handien daukatenei eta bidaiarentzako
ulerterrezak direnei lehentasuna ematea izan da. Hau da, hobe ikusten da geltoki izentzat irteeraren ingurua, eta ez kale zehatzena hartzea, kasu gehinetan
ez dakienari inolako informaziorik ematen ez diona. Horrela, jende gutxik ezagutzen dituen kaleen izenak, Berastegi edo Brifias, baino eragingarriagoa da
nora doazen azaltzea, Basurtu edo Albia, aipatutako kasuetan. Kontuan hartu
behar da, autobusetan ez bezala, bidaiariak ez duela norabidea ikusten, eta ez
dela jende gutxi izango lurpekoa Basurtuko Ospitalera edo Albiako plazako
epaitegietara joateko hartuko duena, eta ingurukoa ez izanik kale horien izenaren berri izango ez duena.
Geltoki batek nasa edo anden bakoitzean irtera bakarra badu bidezkoa da
izenik gabe ematea, gaur egun hainbatetan egin den moduan, hala ere eman
gura izanez gero, horren proposamena egiten da.

Egungo izena

Proposamena

Bolueta
1. Irteera
Igogailua

Miraflores
Miraflores

Bolueta (1)
Bolueta (1)

Basarrate
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Basarrate
Lauaxeta
Iturriaga

Basarrate
Lauaxeta
Iturriaga

Santutxu
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Zabalbide
Fagoaga
Karmelo

Zabalbide
Karmelo (2)
Karmelo

ZazpikaleakiCasco
Viejo
1. Irteera

Unamuno

Unamuno

1. Linea
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Egungo izena

Proposamena

2. Irteera
Igogailua

San Nicolas
Mallona

Askao (3)
Mallona

Abando
1. Irteera
2. Irteera
3. Irteera
Igogailua

Berastegi
Gran Via
Abando-RENFE
Gran Via

Albia (4)
Kale NagusiaiGran Via (5)
Abando-RFNFE
Kale NagusiaiGran Via

Moyua
1. Irteera
2. Irteera
3. lrteera
Igogailua

Ercilla
Elcano
Diputaci6n
Gran Via

Ertzilla (6)
Elkano (6)
Arbieto (7)
Kale NagusiaiGran Via (5)

Indautxu
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Areilza
Urquijo
Areilza

Areilza (6)
Indautxu pI. (8)
Areilza

San Mames
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Brifias
Sabino Arana
Brifias

Basurtu (9)
Sabino Arana
Basurtu (9)

Deustu
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Lehendakari Aguirre
Irufia
Irufia

Agirre Lehendakaria (9)
Torremadariaga (11)
Torremadariaga (11)

Sarriko
1 Irteera
Igogailua

Ibarrekolanda
Ibarrekolanda

Ibarrekolanda
Ibarrekolanda

San Inazio
1. Irteera
2. Irteera
3. Irteera
4. Irteera
Igogailua

Lekeitio
Garda Alonso
Levante
Asturias
Levante

Lekeitio
Agirre Lehendakaria (12)
Levante
Agirre Lehendakaria (12)
Levante

Lutxana
1. Irteera
2. Irteera
3. Irteera

Irteera/Salida
Irteera/Salida
Irteera/Salida

Lutxana (13)
Lutxana (13)
Txorierri (14)
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Egungo izena

Proposamena

IrteeraiSalida
IrteeraiSalida

Erandio (15)
Erandio (15)

1. Irteera

IrteeraiS alida

Astrabudua (16)

2. Irteera

IrteeraiSalida

Axpe (17) (Plentzia)

IrteeraiS alida
IrteeraiS alida

Leioa (18)
Ibarrabarri (19)

IrteeraiSalida
IrteeraiSalida
IrteeraiSalida

Lamiako (20)
Lamiako
Leioa (21)

Geltokia plaza
Ibaigane
Ibaigane

Ibaigane
Ibaigane

IrteeraiS alida
IrteeraiS alida

Atzekolandeta (22) (Plentzia)
Aretxeta (23) (Bilbo)

lrteeraiSalida

Aiboa

Telletxe
Bolue

Telletxe
Bolue

IrteeraiSalida
IrteeraiSalida

Bidezabal (24)
Iturrate (25)

Erandio
1. Irteera
Igogailua

Astrabudua
(Bilbo)

Leioa
1. Irteera
2. Irleera

Lamiako
1. Irteera
2. Irteera
3. Irteera

Areeta
1. Irteera
2. Irteera
Igogailua

Geltoki plaza

Gobela
1. Irteera

Neguri
1. Irteera
2. lrteera

Aiboa
1. Irteera

Algorta
1. Irteera
2. Irteera

Getxo-Sarria
(Getxo-Bidezabal)
1. Irteera
2. Irteera
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Egungo izena

Proposamena

Getxo-Ibarra
(Iberberango)
Berango
1. Irteera

Irteera/Salida

Berango

Larrabasterra
1. Irteera

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Arrietara (26)
(Plentzia)
Larrabasterra (27) (Bilbo)

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Sopela
Sopela

Urduliz
1. Irteera
2. Irteera

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Urduliz
Urduliz

Plentzia
1. Irteera

Irteera/Salida

Plentzia

2. Irteera
Sopela
1. Irteera
2. Irteera

Oharrak:
(1) Bolueta: Miraflores oso nahasgarria da Etorbide edo Avenida horren
izena nora daraman lekutik baitatorkio, Miraflores-gana hain zuzen ere.

(2) Karmelo: Geltokia, auzoan hain ezaguna den Karmelo elizatik hurbi1
dagoenez, argiagoa da izen hori ezezaguna den Fagoaga izena baino. Izen horf
jatorriz hebraiera izanik bidezkoa da Karmelo soilik ematea eta ez Karmelo/Carmelo, horretaz gain Santutxun Karmelo moduan ezagutzen da.
(3) Askao: Hori izan da Bilboko hiria sortu zenetik azaltzen den izena,
eta ondorioz egokiena.
(4) Albia: Gorago esan bezala irteera honen norakoa azaltzea egokiagoa
da, batetik Albia delako ingum hartako izen historikoa eta bestetik askoz ere
ezagunagoa eta praktikoagoa delako, besteak beste bertan Epaitegiak kokaturik
daudelako.
(5) Kale Nagusia/Cran Via: Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legearen arabera izen bi oso desberdinak direnean, biak jo behar dira
ofizialtzat. Gainera hau da Bilboko Udalak darabilen izena.
(6) ErtziIIa, Elkano: Jatorriz euskal deiturak eta toponimoak izanik eta
gaur egungo egoera soziolinguistika kontuan harturik hobe euskaraz ematea.
Areilzaren kasuan Bilboko mediku famatu bat izanik eta oraingoz Doctor Areilza deituz, Areilza zein Areiltza eman daiteke.
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(7) Arbieto zen bertoko dorretxe eta zuhaitz handi baten izena, Abando
eta Bilboko historian aski ezagunak. Euskaltzaindiaren egoitza ere Arbieto kalean izan zen. Diputaci6n izenak euskal ordaina ere eskatuko luke, Diputazioa,
izena alferrik luzatuz (ikus eranskina).
(8) Indautxu pi: Irteera Indautxu plazan egonik hobe da Indautxu plaza
ematea, hala ere, kalea hautatzekotan euskaraz eman behar da euskal izena baita: Urkixo.

(9) Basurtu: Basurtu inguruan kokaturik dagoen eta Basurtuko ospitalera
joateko erabili behar den geltoki honen irteeran izen historikoa gordetzeaz gain
jendearentzako askoz ere mesedegarriagoa da.
(10) Agirre Lehendakaria: Hori izan zen Eusko Jaurlaritzaren lehenengo lehendakaria eta euskaraz erabili behar dena. Erdaraz eman nahi bada, Presidente Aguirre litzateke.
(11) Torremadariaga: Inguru hartako dorretxe famatuta eta gaur egun
oso ezaguna den auzoko etxe multzo baten izena izanik, egokiagoa litzateke
kale txiki batena baino.
(12) Agirre Lehendakaria: Deustun egin den bezala argiagoa da kale
nagusiaren izena txiki eta ezagunena baino.
(13) Lutxana: Auzo horren irteera.
(14) Txorierri: ETIFVen Txorierrirako lotum da.
(15) Erandio: Herriaren izena.
(16) Astrabudua: Auzoaren izena.
(17) Axpe: Erriparen izena, egun erabiltzen dena.
(18) Leioa: Udalaren erdigunetik hurbilen dagoen irteera.
(19) Ibarrabarri: Egiteke dagoen irteera, Leioako Udal Zerbitzuak
egiaztatu zuen izen horren erabilera.
(20) Lamiako: Auzoaren izena.
(21) Leioa: Geltokian Leioako erdigunetik hurbilen dagoen irteera.
(22) Atzekolandeta: Udaletxea eta Abra artean dagoen Neguri auzoaren
inguruaren izena. Gaur egun nahasteko arazorik ez badago ere egingo den oinezkoen zubia dagoenean lagungarria izango da norabide zehatza, irteeratik
okertzekotan bide luzea baitago.
(23) Aretxeta: Trenbidearen eskuinaldean, Plentziarako bidean, Neguri
auzoan kokaturik zegoen baserriaren izena.
(24) Bidezabal: Kalearen izena.
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(25) Iturrate: Kalearen izena.
(26) Arrietara: Udan oso erabilia den hondartzaren eta inguruaren izena.
(27) Larrabasterra: Auzoaren izena.
Eta hala adierazteko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko otsailaren hogeian.
Mikel Gorrotxategi Nieto,
Onomastika batzordeko idazkaria

DICTAMEN DE LA COMISION DE ONOMASTICA DE LA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA-EUSKALTZAIN·
DIA SOBRE LA DENOMINACION DE LAS ESTACIONES DEL
METRO DE BILBAO
Uno de los criterios seguidos para la designaci6n de las salidas es la frecuencia, tanto hist6rica como en la vida actual, dando preferencia a los de gran
frecuencia y facilidad de comprensi6n para los viajeros. Esto es, se considera
mejor, como nombre de estaci6n, la zona de salida de la misma, y no la de
una calle en concreto, que en la mayorfa de los casos no aporta ninguna informaci6n al usuario. Asf, es mas efectivo designar la zona de salida, Basurtu,
Albia, que unos nombres de calles conocidos por pocos, Brinas 0 Berastegi en
los casos antes citados. Hay que tener en cuenta, que al contrario que en los
autobuses, el viajero no ve la direcci6n, y que no sera poca la gente que utilice
el metro para dirigirse al hospital de Basurtu 0 los juzgados de la plaza de
Albia, y no siendo de la zona desconozca los nombres de esas calles.
En el caso de estaciones con una sola salida por anden se considera apropiado omitir el nombre de esta, como se ha hecho en muchas de elIas; en todo
caso, se ha realizado la correspondiente propuesta para el caso de querer consignarlas.
Denominaci6n actual

Propuesta de la Real
Academia

Linea 1
Bolueta
Salida 1
Ascensor

Miraflores
Miraflores

Bolueta (1)
Bolueta (1)

Basarrate
Salida 1
Salida 2
Ascensor

Basarrate
Lauaxeta
Iturriaga

Basarrate
Lauaxeta
Iturriaga

Santutxu
Salida 1
Salida 2
Ascensor

Zabalbide
Fagoaga
Karmelo

Zabalbide
Karmelo (2)
Karmelo
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Denominacion actual Propuesta de la Real
Academia
Zazpi kaleak/Casco
Viejo
Salida I
Salida 2
Ascensor

Unamuno
San Nicolas
Mallona

Unamuno
Askao (3)
Mallona

Abando
Salida 1
Salida 2

Berastegi
Gran Via

Salida 3
Ascensor

Abando-RENFE
Gran Via

Albia (4)
Kale
Nagusia/Gran
Via (5)
Abando-RENFE
Kale
Nagusia/Gran
Via

Moyua
Salida 1
Salida 2
Salida 3
Ascensor

Ercilla
Elcano
Diputaci6n
Gran Via

Ertzilla (6)
Elkano (6)
Arbieto (7)
Kale
Nagusia/Gran
Via (5)

Indautxu
Salida 1
Salida 2
Ascensor

Areilza
Urquijo
Areilza

Areilza
Indautxu pI. (8)
Areilza

San Mames
Salida 1
Salida 2
Ascensor

Brifias
Sabino Arana
Brifias

Basurtu (9)
Sabino Arana
Basurtu (9)

Deustu
Salida 1

Lehendakari Aguirre

Salida 2
Ascensor

lrufia
lrufia

Agirre
Lehendakaria (9)
Torremadariaga (11)
Torremadariaga (11)

Sarriko
Salida 1
Ascensor

Ibarrekolanda
Ibarrekolanda

Ibarrekolanda
Ibarrekolanda

San Inazio
Salida 1

Lekeitio

Lekeitio
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Denominaci6n actual Propuesta de la Real
Academia
Salida 2

Garcia Alonso

Salida 3
Salida 4

Levante
Asturias

Ascensor

Levante

Agirre
ria (12)
Levante
Agirre
ria (12)
Levante

Lutxana
Salida I
Salida 2
Salida 3

Irteera/Salida
Irteera/Salida
Irteera/Salida

Lutxana (13)
Lutxana (13)
Txorierri (14)

Erandio
Salida 1
Ascensor

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Erandio (15)
Erandio (15)

Astrabudua
Salida 1

Irteera/Salida

Salida 2

Irteera/Salida

Astrabudua (16) (Bilbao)
Axpe (17) (Plentzia)

Leioa
Salida 1
Salida 2

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Leioa (18)
Ibarrabarri (19)

Lamiako
Salida 1
Salida 2
Salida 3

Irteera/Salida
Irteera/Salida
Irteera/Salida

Lamiako (20)
Lamiako
Leioa (21)

Areeta
Salida 1
Salida 2
Salida 3

Geltokia plaza
Ibaigane
Ibaigane

Geltoki plaza
Ibaigane
Ibaigane

Neguri
Salida 1

Irteera/Salida

Salida 2

Irteera/Salida

Atzekolandeta (22)
(Plentzia)
Aretxeta (23) (Bilbao)

LehendakaLehendaka-

Gobela
Salida 1

Aiboa
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Denominaci6n actual Propuesta de la Real
Academia
Salida I

Irteera/Salida

Aiboa

Algorta
Salida I
Salida 2

Telletxe
Bolue

Telletxe
Bolue

Getxo-Sarria
(Getxo-Bidezabal)
Salida I
Salida 2

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Bidezabal (24)
Iturrate (25)

Berango
Salida I

Irteera/Salida

Berango

Larrabasterra
Salida 1

Irteera/Salida

Salida 2

Irteera/Salida

Arrietara (26) (Plentzia)
Larrabasterra (27)
(Bilbo)

Sopela
Salida I
Salida 2

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Sopela
Sopela

Urdnliz
Salida I
Salida 2

Irteera/Salida
Irteera/Salida

Urduliz
Urduliz

Plentzia
Salida I

Irteera/Salida

Plentzia

Getxo-Ibarra
(Iberberango)

Notas:
(1) Bolueta: El nombre de Miratlores se presta a confusi6n, puesto que
la Avenida toma el nombre del lugar al que conduce, el Alto de Miraflores
concretamente.
(2) Karmelo: Estando la estaci6n cerca de la conocida iglesia del Karmelo, es mas claro ese nombre que la desconocida calle Fagoaga. Siendo un
nombre de origen hebreo es lfcito dar s610 la forma Karmelo, sin recurrir a
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dobles graffas Karmelo/Carmelo. Ademas, en Santutxu se conoce dicha zona
como Karmelo.
(3) Askao: Askao es el nombre que aparece para designar esta zona desde la creaci6n de la villa de Bilbao, y por 10 tanto es el mas id6neo.
(4) Albia: Como se ha dicho mas arriba es mas conveniente designar la
zona a la que se emerge, por una parte por ser Albia el nombre hist6rico de
dicha zona, y por ser mucho mas conocido y practico, entre otras razones por
hallarse allf los Juzgados.
(5) Kale NagusialGran Via: De acuerdo con la Ley de Basica de Normalizaci6n del uso de Euskara, cuando dos nombres sean sensiblemente diferentes "ambas tendran consideraci6n oficial", ademas esta es la doble designaci6n que figura en las placas colocadas por el Ayuntamiento de Bilbao.
(6) Ertzilla, Elkano: Siendo apellidos y top6nimos de origen euskerico,
y teniendo en cuenta la actual situaci6n sociolingtifstica es mejor escribirlos en
euskara. En el caso de Areilza, al ser un medico famoso y llamarse la calle
Doctor Areilza, ambas designaciones serfan apropiadas Areilza 0 Areiltza.
(7) Arbieto: Ese era el nombre de la casa torre y un famoso arbol existente en el lugar, muy conocidos en la historia de Bilbao. Tambien estuvo en
dicha calle la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia (ver anexo).
En el caso de querer poner el nombre de Diputacion deberfa darse el equivalente euskerico: Diputazioa.

(8) Indautxu pI.: Al estar la salida en la plaza de Indautxu, es mas apropiado el nombre de dicha plaza. En todo caso si se da el nombre de la calle,
y al ser este euskerico seria: Urkixo.
(9) Basurtu: Es mas diafano el nombre del barrio de Basurtu, en donde
esta ubicada y en donde deberan salir para ir al hospital de dicho nombre, que
no el de una calle desconocida para los viajeros.
(10) Agirre Lehendakaria: La designaci6n oficial euskerica del primer
Presidente del Gobierno Vasco fue Agirre Lehendakaria, y no el hfbrido, de
evidente incorrecci6n gramatical, Lehendakari Aguirre.
(11) Torremadariaga: Siendo el nombre de una famosa casa-torre de
los alrededores, y hoy en dia el de una conocida urbanizaci6n del barrio, es
mas apropiado que el de una pequefia calle de la misma.
(12) Agirre Lehendakaria: Al igual que se ha hecho en Deustu, es mas
transparente la denominaci6n de la via principal que la de unas pequefias calles.
(13) Lutxana: Denominaci6n del barrio.
(14) Txorierri: Correspondencia con el tren de Eusko Trenbideak.
(15) Erandio: Nombre del municipio.
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(16) Astrabudua: Denominaci6n del barrio.
(17) Axpe: Nombre actual y secular de la vega.
(18) Leioa: Salida de la estaci6n mas pr6xima al centro del municipio.
(19) Ibarrabarri: Salida por construir. La utilizaci6n de este nombre fue
ratificada por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Leioa.
(20) Lamiako: Nombre del barrio.
(21)

Leioa: Salida de la estacion max proxima al centro del muni-

cipio.
(22) Atzekolandeta: Denominaci6n de la zona de Neguri situada entre
la casa consistiorial y el Abra. Aunque en la actualidad no hay posibilidad de
confusi6n con la realizaci6n de la pasarela peatonal sera de gran ayuda la direcci6n correcta, puesto que en el caso de equivocarse el camino es largo.
(23) Aretxeta: Nombre del caserfo ubicado en la zona de Neguri situada
a la derecha del metro en direcci6n a Plentzia.
(24) Bidezabal: Denominaci6n de la calle.
(25) Iturrate: Denominaci6n de la calle.
(26) Arrietara: Nombre de la playa y zona adyacente, muy concurrida
en epoca estival.
(27) Larrabasterra: Denominaci6n del barrio.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitres
de abril de mil novecientos noventa y seis.
Mikel Gorrotxategi Nieto,
secretario de la comisi6n de Onomastica

DIKTAMENAK:

MIKEL GORROTXATEGI NIETO, Euskal Filologian Lizentziatua eta
Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkaria denak, honako
DIKTAMEN HAU EMATEN DU:
Elkargo akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko
Udalen Izendegian, bere 103 zenbakian daraman izenak, eta orain arte Administrazioaren erabilera ofizialean Ayala deitua, euskal aldaera ofizialean
AIARA dela.
Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du Bilbon, mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko martxoaren lauan.
Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria

EUSKERA - XLI (2. aldia)

238

Mikel Gorrotxategi Nieto, Licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, emite el siguiente

DICTAMEN:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 176 en
el Euskal Herriko Udalen Izendegia/Nomenclator de los Municipios del Pals
Vasco, editado por esta Real Academia y conocido en su forma oficial romance
como Campezo, es: Kanpezu.
Que la forma Kanpezu perdura todavfa en la poblaci6n vascoparlante del
valle navarro de la Burunda, por la relaci6n que secularmente han mantenido
los de la sierra de Urbasa y Lokiz con los de ese valle. Este testimonio 10 ha
atestiguado el academico de numero y miembro de la Comisi6n de Onomastica
Jose Maria Satrustegi, que durante treinta anos ha ejercido como parroco de
Urdiain (Burunda).
Que Campezo y Kanpezu son las dos formas usuales del nombre de esta
villa, ya desde la documentaci6n antigua. La forma Campezo, con -0 final,
presenta una variante mas acorde con el romance, en tanto que Kanpezu, con
-u final, mantiene el caracter propio de la lengua vasca. Pero la forma con
terminaci6n en -u se ha empleado y se emplea aun en castellano. Prescindimos
aquf de variantes meramente ortograficas que se constatan a traves de los siglos
(Camper;o y Camper;u, singularmente).
Que podemos citar el documento de Leire, del ano 1192, en que se habla
de la iglesia "Sancti Martini de Eztuniga in Campezo" (no hay que olvidar que
el territorio de Campezo era entonces mas extenso, como 10 revela este documento, que incluye Ziifiiga). Lope Garda de Salazar menciona Camper;o, al
menos en dos ocasiones. Para las forma en -u, basta recordar a Becerro de
Bengoa, en el El libra de Alava, publicado en 1877. En el propio Libra de
aniversarios de 1858 se lee claramente Campezu. Igualmente en obras aparecidas en el presente siglo, como 10 atestigua, entre otras, el Anuario del comercio, industria, prafesiones y tributacion del Pals Vasco, de E. Calle Iturrino, publicado en 1930. No puede aventurarse cosa alguna acerca de la
etimologfa del nombre.

239

Que por todo 10 expuesto, parece procedente que el nombre de la villa
refleje ambas formas, segun el empleo de una u otra lengua.
Y para que conste y surta efectos, expide el presente en Bilbao, a veinte
de marzo de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.o
E. Knorr,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Bilbon, 1996.eko martxoaren 20an
KUARTANGOko alkate jauna
01430 ZUHATZU KUARTANGO
Jaun agurria, agur t'erdi!
Atsegin dut alboan igortzea, joan den ostiralean, martxoak 15, Onomastika
batzordeak, egoitza honetan egindako bilkuran, onartutako irizpena, hots, herri
horren euskal izenari dagokiona.
Besterik gabe, har ezazu gure agurrik zintzoena.
J.L. Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea
Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de KUARTANGO
01430 ZUAZO DE KUARTANGO
Phiceme remitir a V.S. dictamen relativo a la denominaci6n bilingiie de
esa localidad, adoptado por la Comisi6n competente, es decir, la de Onomastica
en su sesi6n mensual celebrada el pasado viernes, dfa 15, en esta sede academica.
Le saluda con la consideraci6n mas distinguida.
J.L. Lizundia, vicesecretario-gestor

Mikel Gorrotxategi Nieto, Licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, emite el siguiente
DICTAMEN:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 203 en
el Euskal Herriko Udalen IzendegiaINomencldtor de los Municipios del Pals
Vasco, editado por esta Real Academia y conocido en su forma oficial romance
como Cuartango, figuraba como Koartango.
Que el nombre del Valle, procede, segun Julio Caro Baroja, del nombre
romano Quartanicus, opini6n expuesta en su conocido libro Materiales para
una historia de la lengua vasca en su relaci6n con la latina, de 1945.
Que de este nombre deriva la forma sincopada Cuartango (en la doeumentaci6n antigua con la graffa Quartango), si bien consta en el siglo X la

241

forma Quartanigo, carente de la sfncopa, en un documento de donaci6n de
Corcuera a San Millan de la Cogolla. Cabe mencionar tambien que existe el
apellido Cuartango.
Que en el momenta de proponer las formas euskericas para el Nomencldtor
de los municipios del Pals Vasco (1979), Euskaltzaindia se inclin6 por una
forma Koar- por analogfa de otras formas.
Que no obstante, la Comisi6n de Onomastica no ve dificultad alguna en
que se opte por la forma KUARTANGO, igualmente aceptable. Por 10 demas,
cabe recordar que la legislaci6n vigente dispone que figure un solo nombre
cuando las formas son identicas 0 muy pr6ximas.
Y para que conste y surta efectos, expide el presente en Bilbao, a veinte
de marzo de mil novecientos noventa y seis.

v. u B.o
E. Knorr,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de la
Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el mimero 223 en
el Nomencldtor de los Municipios del Pals Vasco editado por esta Real Academia, y que es conocido en su forma oficial como Elburgo en euskara es:
Burgelu.
Que Burgelu es la forma documentada de dicho top6nimo en el ano de
1025, como aparece en la obra de Gerardo L6pez de Guerenu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada igualmente por esta Real Academia. Tambien cabe senalar que el gentilicio de dicho
pueblo es burgeluar.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitres
de abril de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.0
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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D. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario
de la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre eusk6rico del municipio que figura con el numero 519 en
el Nomencldtor de los Municipios del Pals Vasco realizado y editado por esta
Real Academia y que es conocido en su forma oficial como Ribera Baja en
euskara es: Erribera Beitia.
Que la vocal final de dicho nombre es el articulo par 10 que se declina
como Zigoitia 0 Bizkaia: Erribera Beitia, Erribera Beitian, Erribera Beitiko,
Erribera Beitira, Erribera Beititik. Igualmente cabe sefialar que el gentilicio
de dicho pueblo es erriberabeitiar.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinte
de marzo de mil novecientos noventa y seis.

v.a B.0
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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D. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario
de la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascaJEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 540 en
el Nomencldtor de los Municipios del Pals Vasco realizado y editado por esta
Real Academia, y que es conocido en su forma oficial como Salinas de Aiiana
en euskara es: Gesaltza-Aiiana.
Que Gesaltza es la forma documentada en Alava del nombre romance Salinas como, por ejemplo, aparece en la obra de Gerardo L6pez de Guerefiu
Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses,
editada por esta Real Academia. Igualmente cabe sefialar que el gentilicio de
dicho pueblo es gesaltzar.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinte
de marzo de mil novecientos noventa y seis.

V.o B.0
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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D. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario
de la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 549 en
el Nomenclator de los Municipios del Pais Vasco realizado y editado por esta
Real Academia, y que es conocido en su forma oficial como San Millan en
euskara es: Donemiliaga.
Que Donemiliaga es la forma documentada del nombre romance San Millan como, por ejemplo, aparece en la obra de M. Agud y K. Mitxelena Formas
Populares de Toponimos del Pais Vasco anteriores a 1900. Igualmente cabe
sefialar que el gentilicio de dicho pueblo es donemiliagar.
Y para que conxte y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a trece
de febrero de mil novecientos noventa y seis.
V." B.O
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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D. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 579 en
el Nomencldtor de los Municipios del Pais Vasco realizado y editado por esta
Real Academia y conocido en su forma oficial romance como Trucios, es: Turtzioz.
La forma Turtzioz, escrita Turr;ios (con variantes Turr;es y Turfos) es la
unica que aparece en la Bienandanzas e Fortunas (ver fotocopias adjuntas),
libro escrito por Lope Garcia de Salazar en el siglo XV. Igualmente hay que
resenar que J.M. Iturriza en su libra Historia General de Vizcaya y Epitome
de las Encartaciones, realizado en 1800, menciona que el nombre Turcios estaba en uso aun en su epoca. Labayru, en el tomo 11 de Historia General del
Sefiorio de Bizcaya (1897), menciona el nombre de Tursios en documento notarial del ano 1583. A. Trueba tambien recoge dicho nombre en su libra Datos
para la Historia de Vizcaya (1900), afirmando que en su epoca todavfa se
usaba el nombre de Turcios: "El vulgo Ie da aun el nombre de Turcios con
mas acierto que los que no se tienen por vu1go".
La razon de esta evolucion de Turtzioz a Trucios es doble. Por una parte
la desaparicion del sonido castellano representado por r;, que equivaldrfa al
euskerico tz, que se convierte en zeta castellana (foneticamente /8/). Y por otra
parte 1a vacilacion de las sibilantes (s, z) como en es el caso del barrio de
Basinagre, escrito Bacinagre.
Finalmente deseo indicarles que segun el articulo 10, punto 3 de la Ley
Basica de Normalizacion y Uso del Euskara cuando los nombres de lugar sean
sensiblemente diferentes se deberan oficializar ambos. En el caso que nos ocupa serfa interesante oficializar Turtzioz 0 Truclos puesto que en caso contrario
se deberfa usar de forma oficial el nombre completo Ayuntamiento de Turtzioz/Trucios, algo que ademas de ser poco practico es especialmente inadecuado en euskara.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao a trece de
febrero de mil novecientos noventa y seis.
Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comision
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologia Vasca y secretario de la
comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascaJEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Amezaga del municipio de Asparrena, en su forma euskerica academica actual es: Ametzaga
(Asparrena).
Que Ametzaga es claramente un toponimo euskerico, documentado en el
ano 1025, como aparece en la obra de Gerardo Lopez de Guerenu Toponimia
Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada par
esta Real Academia. Igualmente cabe senalar que el gentilicio de dicho pueblo
es ametzagar.
Que, de acuerdo con el articulo decimo de la Ley Basica de Normalizacion
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa euskerica, salvo
en el caso en que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas
tendran consideracion oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.0
E. Knorr Borras,
presidente de la comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comision
de Onomastica

248

EUSKERA - XLI (2. aldia)

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologia Vasea y secretario de la
Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia, emite el siguiente
DICTAMEN:
Que la denominaci6n euskerica anterior del concejo de Atiega es Atiaga.
Asi figura en la donaci6n que hiz6 el rey D. Alfonso IX a la villa de Salinas
de Anana en el ano 1194, segun transcribe el historiador alaves Joaquin 1. de
Landazuri.
Que, asimismo, en el Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien izenak/Relaci6n de las poblaciones de la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco,
preparado por esta instituci6n academica y publicado por la Secretarfa General
de Polftica Lingiiistica del Gobierno Vasco, Vitoria/Gasteiz, figura ese concejo
con la denominaci6n euskerica de Atiaga y la versi6n castellana de Atiega.
Que, por todo 10 cual, teniendo en cuenta la situaci6n sociolingiiistica de
la zona, procede la denominaci6n bilingiie Atiaga/Atiega.
Y para que conste y surta efectos, expide el presente en Bilbao, a veintiseis
de marzo de mil novecientos noventa y seis.
Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskal Filologian Lizentziatua eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko idazkari denak, honako
IRIZPEN HAU EMATEN DU:
Hil honen 19an, Onomastika Batzordeak Zarautzen eginiko bilkuran, beste
gain batzuen artean, honako irizpen hau onartu zuen:
"3.2.1. Jarraian Jose I. Arakama, Leioako Udaleko Euskara Zerbitzu buruaren gutuna irakurtzen da, zeinetan Leioako udalean izaera administratiboa
duten auzoen idazkeraz, Artaza, Elejale eta Lamiaco, hain zuzen ere, galdetzen
duen. Kontutan harturik gaur egun bertoko euskaldunek Artatza eta Elexalde
izenak erabiltzen dituztela eta Artaza eta Elejalde erdaraz egindako soinu aldaketak direla, Batzordeak Artatza, Elexalde eta Lamiako izenak berrestea
erabakitzen du."
Eta hala adierazteko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko otsailaren hogeian.
On ikusia:
E. Knorr Borras,
batzordeburua

Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de la
comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Eguino del municipio de Asparrena, en su forma euskerica academica actual es: Egino.
Que Egino es claramente un top6nimo euskerico, documentado en el siglo
XV, por ejemplo, en la obra de Gerardo L6pez de Guereiiu Toponimia Alavesa
seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada par esta
Real Academia. Igualmente cabe seiialar que el gentilicio de dicho pueblo es
eginoar.
Que, de acuerdo con ei articulo decimo de la Ley Basica de Normalizaci6n
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa euskerica, salvo
en el caso en que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas
tendran consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitres
de abril de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.0
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologia Vasca y secretario de la
comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Echavarri de Cuartango del municipio de Cuartango, en su forma euskerica academica actual es:
Etxabarri·Kuartango.
Que, de acuerdo con el articulo diez de la Ley Basica de Normalizaci6n
del Uso del Euskara, se respetara en todo caso la graffa originaria, salvo en el
caso de que ambas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas tendn'in
consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinte
de marzo de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.O
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Iicenciado en Filologia Vasca y secretario de la
comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Luyando del municipio de Aiara, en su forma euskerica academica actual es: Luiaondo.
Que Luiaondo es claramente un toponimo euskerico que, con graffa Luyaondo, esta ampliamente documentado en el siglo XV, como, por ejemplo,
en la obra de Gerardo L6pez de Guerefiu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada par esta Real Academia.
Igualmente cabe sefialar que el gentilicio de dicho pueblo es luiaondoar.
Que la forma Luxaondo, difundida a principios de este siglo, y recogida
por el Nomenclator de esta Academia es una forma secundaria, con fonetismo
que no puede tener reflejo en la forma oficial y secular de Luiaondo.
Que, de acuerdo con el articulo decimo de la Ley Basica de Normalizacion
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa euskerica, salvo
en el caso en que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas
tendran consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitres
de abril de mil novecientos noventa y seis.

V.o B.o
E. Knorr Borras,
presidente de la comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comision
de Onomastica
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MIKEL GORROTXATEGI NIETO, Euskal Filologian lizentziatua eta
Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkari denak,
EGIAZTATZEN DU:
Harana udalerriko AIda, Contrasta, San Vicente de Arana y Ullibarri de
Arana Administrazio Batzarra edo kontzejuen euskal izenak, egungo euskal
aldaera ofizialean, AIda, Kontrasta, Donebikendi Harana eta Uribarri Harana direla.
Euskararen erabilira arauzkotzeko Oinarrizko Legearen hamargarren artikuluaren arabera euskal idazkeraz men egin behar dela, izen biak ezberdinak
direnetan izan ezik, holakoetan biak izango baitira ofizialak.
Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko ekainaren hogeita bostean.
On ikusia:
E. Knorr Borras,
batzordeburua

Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Licenciado en Filologia Vasca, miembro correspondiente y secretario de la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUSKALTZAINDIA,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de las juntas administrativas de Alda, Contrasta,
San Vicente de Arana y Ullibarri Arana del municipio de Harana, en su forma
euskerica academica actual son: de Aida, Kontrasta, Donebikendi Harana y
Uribarri Harana.
Que, de acuerdo con el artfculo decimo de la Ley Basica de Normalizaci6n
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la grafia euskerica, salvo
en el caso en que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas
tendran consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.O
E. Knorr Borras
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Lcenciado en Filologfa Vasca y Secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUSKALTZAINDIA,
CERTIFICA:
Que el nombre de la Junta Administrativa de Apodaca del municipio de
Zigoitia, en su forma euskerica academica actual es: Apodaka.
Que Apodaka es claramente un top6nimo vasco, documentado en el ano
de 1025 como aparece en la obra de Gerardo L6pez de Guerenu Toponimia
Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada par
esta Real Academia. Igualmente cabe senalar que el gentilicio de dicho pueblo
es apodakar.
Que la declinaci6n correcta de este nombre es: Apodakako, Apodakan,
Apodakatik, Apodakara, etc.
Que, de acuerdo con el articulo 10 de la Ley Basica de Normalizaci6n del
Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa euskerica, salvo en
el caso en que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en el que las dos
tendran consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a diecisiete
de junio de mil novecientos noventa y seis.
V." B.O
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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MIKEL GORROTXATEGI NIETO, euskaltzain urgazlea, Euskal Filologian lizentziatua eta Euskaltzaindiko Onomastika batzorde idazkaria denak, honako hau
EGIAZTATZEN DU:
Erdaraz egun San Juan de Gaztelugatxe izenarekin ezagutzen den lekuaren
euskal izena San Juan Gaztelugatxeko dela. Rala ere ingurua izendatzeko hobe
da bertako toponimo soila erabiltzea Gaztelugatxe, eta ez izen osoa haginomia
(San Juan) eta guzti.
Eta hala adierazteko eta eskatzaileari igortzeko, izenpetzen du Bilbon mila
bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko maiatzaren hogeita hamarrean.
Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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MIKEL GORROTXATEGI NIETO, Euskal Filologian lizentziatua, euskaltzain urgazlea eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkari denak,
ondoko
DIKTAMEN HAU EMATEN DU:
Elkargo Akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko
Udalen Izendegian, bere 340 zenbakia daraman izena, eta orain arte Administrazioaren erabilera ofizialean Izurza deitua, euskal aldaera ofizialean Izurtza
dela. Bestalde, herritarren izena izurtzar da.
Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko maiatzaren hogeita hamarrean.
On ikusia:
E. Knorr,
batzordeburua

Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y Secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUSKALTZAINDIA,
CERTIFICA:
Que el nombre de la Junta Administrativa de MendIvil del municipio de
Arrazua-Ubarrundia, en su forma euskerica academica actual es: Mendibil.
Que Mendibil es claramente un top6nimo vasco, documentado en el ano
de l025 como aparece en la obra de Gerardo L6pez de Guerenu Toponimia
Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por
esta Real Academia. Igualmente cabe senalar que el gentilicio de dicho pueblo
es mendibildar.
Que la declinaci6n correcta de este nombre es: Mendibilgo, Mendibilen,
Mendibildik, Mendibilera, etc.
Que, de acuerdo con el articulo decimo de la Ley Basica de Normalizaci6n
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa euskerica, salvo
en el caso en que ambas forrnas sean sensiblemente diferentes, en el que las
dos tendran consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a treinta
de mayo de mil novecientos noventa y seis.
V.O B.O
E. Knorr Borras,
presidente de la comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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MIKEL GORROTXATEGI NETO, Euskal Filologian lizentziatua, euskaltzain urgazlea eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko idazkari denak,
ondoko
DIKTAMEN HAU EMATEN DU:
Orain arte Administrazioaren erabilera ofizialean Alzola deituriko Elgoibarko auzoa, euskal aldaera ofizialean Altzola dela.
Hori dela Akademia honek eta Eusko Jaurlaritzak argitaraturiko Euskal
Herriko Autonomi Elkarteko Herrien Izenak deritzon liburuan azaltzen den izena, nahiz eta bertako agirietan erdal erara agertu, Alzola, euskara administrazio
hizkuntza ez izateren ondorioz.
Eta hala adierazteko eta edonon eta edonoren aurrean baliogarria izan dadin, izenpetzen du Bilbon, mila bederatziehun eta laurogeita hamasigarreneko
maiatzaren hogeita zortzian.
Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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MIKEL, GORROTXATEGI NIETO, Euskal Filologian litzentziatua eta
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko idazkari denak, honako hau
ZIURTATZEN DU:
Akademi erakunde honen Onomastika batzordeak, joan den ostiralean,
egoitza honetan egindako bilkuran, beste gai batzuek artean, honako hau aztertu eta onartu zuela:
"3.3. Amorebieta-Etxanoko udalak bere izena finkatzeko espedienteari hasiera eman diola eta, Akademi erakunde honen dagokion batzordeak emandako
irizpena eskatzen duo 1979.eko urtarrilaren 2an igorritako irizpen berbera bidaltzea dela bidezkoena ikusi da. Beraz, oraingoz batzordeak lehengoan dirau.
Bestalde, Amorebieta elizatearen izenak, euskal toponimoa baita ez du bat ere
arazorik sortzen. Echano elizateak ordea, grafia hutsezkoa da, alegia. Euskal
Akademiaren arauetan Etxano baita. Horrez gain, 'Amorebieta', 'AmorebietaEtxano' ala 'Zornotza' izan beharko litzatekeen galderari buruz, agian, Lea ibarreko goikaldean dagoen udalak hartutako soluziobidea izan daiteke aproposena, hots, han Arbacegui-Gerricaiz lehengo erdal erako izenaren ordez, Monitibar/Arbatzegi-Gerrikaitz onartu eta ofizialdu baitzen. Kasu honelan ere
analogiaz ZornotzalAmorebieta-Etxano izan daiteke, baina erabaki hori lehendabizi udalari berari dagokiola uste da, berriz Onomastika batzordeak beste
irizpen bat aztertu baino lehen".

Hala adierazteko eta bertako Udal Euskara Teknikariari igortzeko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamabosgarreneko maiatzaren hamaseian.
Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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MIKEL GORROTXATEGI NIETO, euskaltzain urgazlea, Euskal Filologian lizentziatua eta Euskaltzaindiko Onomastika batzorde idazkaria denak, honako hau
EGIAZTATZEN DU:
Akademia honen Onomastika batzordeak, bere azken bilkuran, honako hau
aztertu eta onartu zuela:
"4.1. Amorebieta-Echanoko alkatearen eskaera Larrea auzoaren izenari
buruz ikusten da, hain zuzen ere Larra edo Larrea izena den. Argi dago, batzorderen ustetan, ez direla mailak nahasi behar eta gauza bat dela izen jasoa
eta bestea gaur egungo ahozko erabilera. Horrela, eta nazioarteko adibideak hor
ditugu, Madriz, Barna eta Frisco esan arren Madrid, Barcelona eta San Francisco dira izen ofizialak. Gauza bera gertatzen da Euskal Herrian Atxabaleta
(Aretxabaleta), Zeani (Zeanuri), edo Arguiya (Arrigorriaga). Kasu honetan Larra, Larrea deklinatzean sortutako aldaketa fonetikoa baino ez da Larretik, Larrera eta Larrean, Larratik, Larrara eta Larran bihurtuz. Batzordeak Larrea
berrestea erabakitzen du, argi utziz deklinatzean azkeneko -a artikulua dela eta
ondorioz Larreko, Larretik, Larrean, etab. dela, nahiz eta ahozko ihardueran
bestela esan".
Eta hala adierazteko eta bertako udalbatzari igortzeko, izenpetzen du Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko maiatzaren hoteita
bian.
Mikel Gorrotxategi,
batzordeko idazkaria
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Lcenciado en Filologia Vasca, miembro correspondiente y secretario de la comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua VascalEUSKALTZAINDIA,
CERTIFICA:
Que el nombre euskerico y secular del barrio del municipio de Getxo, conocido en su forma romance como Las Arenas, en su forma euskerica academica actual es: Areeta.
Que Areeta es la forma utilizada usualmente por la poblaci6n vasc6fona
de la zona, como se pudo atestiguar en la investigaci6n que a tal efecto realiz6
esta Real Academia en el propio termino municipal de Getxo y anteiglesias
colindantes, tanto en Uribe-Kosta como en el valle de Txorierri.
Que como consecuencia de la marginaci6n del euskara y no haber sido
esta nunca lengua de la administraci6n la forma Areeta no aparece de forma
oficial, aun siendo la de uso comun entre los vascoparlantes, que todavia a
principios de este siglo eran mayoritarios en la anteiglesia de Getxo.
Que la forma Hondarreta, difundida a principios de este siglo, es un neotop6nimo impropio del euskara vizcaino, equivalente a AreetalLas Arenas.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a ocho de
mayo de mil novecientos noventa y seis.
Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y secretario
de su Comision de Onomastica,
CERTIFICA:
Que en lengua vasca el nombre de la Junta Administrativa de Ciriano,
perteneciente al municipio de Arrazua-Ubarrundia, es Ziriano.
Que asf figura en la obra preparada por esta Comision y editada por el
Gobierno Vasco, Relaci6n de las poblaciones de la Comunidad Aut6noma del
Pals Vasco/Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien izenak, Vitoria-Gasteiz
1986.
Que la forma mas antigua de que se dispone es Zeriano, en la lista de
pueblos conocida como Reja de San Millan, del ano 1025, forma que aparece
en epocas mas recientes, por ejemplo en el Libro de Fabrica de la iglesia, en
el siglo XVII, como puede verse en el libra Toponimia Alavesa, seguido de
Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos alaveses, del academido de honor de
Euskaltzaindia Gerardo Lopez de Guerenu Galarraga, publicado esta Institucion en 1989.
Que la forma Ziriano fue propuesta y aprobada par la Comision, si bien
diversos testimonios reve1an que en euskara era usual Zirao, tal como 10 demuestran toponimos como Ciraobasoa 0 Ziraoartea, citados en la misma obra
de Lopez de Guerenu.
Que, de acuerdo con el articulo decimo de la Ley Basica de Normalizacion
del Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa vasca del nombre,
salvo que las formas en las dos lenguas sean sensiblemente diferentes, en que
ambas tendran consideracion oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide el presente Certificado, en Bilbao, a diez de junio de mil novecientos noventa y seis.
V.o B."
E. Knorr,
M. Gorrotxategi,
presidente de la comision
secretario de la comision
de Onomastica
de Onomastica

264

EUSKERA - XLI (2. aldia)

Mikel Gorrotxategi Nieto, Licenciado en Filologia Vasca y secretario de
la comisi6n de Onomastica de la Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia,
CERTIFICA:
Que el nombre vasco de la Junta Administrativa de Luco, en el municipio
de Arrazua-UbarrundiaiArratzu-Ubarrundia, es en euskara: Luku.
Que Luku es claramente un top6nimo vasco, docurnentado ya en la Reja
de San Millan, del ano 1025, donde se lee Lucu et Arramendi. Este nombre
es el reflejado en otras top6nimos del pueblo, como Lucualdea, Lucuaguirre,
Lucuaran(a), Lucubide, etc., testimonios que pueden verse en el libro Toponimia Alavesa, seguido de Morturorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, de
Gerardo L6pez de Guerenu Galarraga, obra editada por nuestra Instituci6n. EI
etimo de Luku es probablemente la palabra latina lucus, "bosque", con sus paralelos ramanicos Lugo, Lluc, etc.
Que Luku es la forma usual todavia hoy entre los vasc6fonos de la comarca.
Que Luku se documenta como top6nimo en otras zonas de Euskal Herria,
tales como Maeztu, Gardelegi 0 Iurreta.
Que dicho nombre dio lugar al apellido Diaz de Luku, escrito Lucu y Luqu,
como puede verse, verbi gratia, en el libra Actas de las Juntas Generales de
Alava.
Que el paso de la -u final a -0 se debe a la influencia del ramance castellano, como se observa en muchos otras top6nimos del Pais, por ejemplo
ZuhatzulZuazo, DeustuiDeusto.
Que el gentilicio del pueblo es lukuar.
Que, de acuerdo con articulo 10 de la Ley Basica de Normalizaci6n del
Uso del Euskara, se ha de respetar en todo caso la graffa vasca, salvo en el
caso de que ambas formas sean sensiblemente diferentes, en que cada una tendra consideraci6n oficial.
Y para que conste y surta efectos, expide el presente Certificado, en Bilbao, a cinco de junio de mil novecientos noventa y seis.
V.o B.O
E. Knorr,
M. Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n
presidente de la comisi6n
de Onomastica
de Onomastica

EUSKAL DEITUREN IZENDEGIA:
IRIZPIDEAK
Bilbo, 1996, apirila
Mikel Gorrotxategi,
Onomastika batzordeko idazkaria

IZENDEGI HAU GAUZATZEKO ERABILITAKO IRIZPIDEAK
Esku artean duzuen Euskal Deituren Izendegia gauzatzeko erabilitako irizpide nagusia deiturak idazkera akademikoari egokitzea izan da, baina Onomastika batzordeak ez du grafia aldaketa hutsean gelditu nahi izan. Izan ere,
euskarak mendeetan zehar eskas izan duen ofizialtasunaren ondorioz beste hizkuntzek aldaketa handiak sortarazi dituzte gure deituretan eta, hau jakinik, bidezko iruditu zaio aldaketa horiek, neurri batean bederen, atzera bere "onera"
-honela mintza badaiteke- ekartzen saiatzea.
Guztiaz ere, sarritan ezinezko gertatzen da egungo egunean gure inguruko
erdarek eragindako aldaketa eta desbideratze maiz sakon eta handiak lehengora
ekartzea, batzuetan arrazoi linguistikoengatik -aspaldiko dokumentazioa ez
ezagutzeagatik, deitura baten etimologia zein den ez jakiteagatik, edo biengatik-, besteetan soziologikotzat edo soziolinguistikotzat jo daitezkeen bestelako arrazoiengatik -deiturek nolabaiteko estratifikazio maila erakusten dute,
nahiz estratifikazio hori askotan berri baino berriagoa den-.
Bestalde, anitzetan ez dago jakiterik aldaketa bat gure inguruko erdarek
eragin duten edo euskara bera izan den haren bultzatzaile. Hor daude adibidez,
Akarreta, Biorlegi, Berrueta eta Faguaga ondoan Akerreta, Beorlegi, Berroeta
eta Fagoaga dutenak. Honelakoetan aukera biak eman dira ontzat.
Deituren egokitzea ez da nolanahi egin; burutara erakartzeko Ian eta ikerketa sakon eta zehatzak egin dira, hiru iturri nagusi hauek erabili direlarik:
1.

Koldo Mitxelenbaren Apellidos Vascos, maisu lana.

2. Euskal onomastikaren inguruko beste hainbat liburu.
3. Bi urtez bi bekadunek burututako Ian zabala, deiturak, oikonimoak eta
maiz egungo euskaldunen testigantzak biltzen dituena.
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Gauza jakina da euskal deiturak egokitzeko orduan Hegoaldean, eskuetaratzen den arazorik handienetako bat -handiena ez bada- gaztelaniak falta
dituen txistukarien tratamenduari dagokiona dela. Esate baterako, Betolatza
deitura antzina Betolar;a idazten zen, baina gero gaztelaniak ebakera afrikaria
galdu zuen, eta aurrerago ~ grafema baztertu, aipatu deitura hori Betolaza idazten hasi zelarik, jatorrizko afrikaria isladatu gabe.
Iparraldeko deiturez den bezainbatean, gauza ezaguna da frantsesak euskal
txistukariak emateko arazo handiak izan dituela eta dituela, euskal [s] eta [s]
soinuak, esaterako, sistematizazio handirik gabe, s, ss, c edo .; grafemen bidez
aditzera ematen direla. Izagirre deitura, konparaziorako, Isaguirre, Issaguirre
eta Ir;aguirre idatzi izan da.
Aipa daitekeen beste grafema arazo emalea j (eta g, e eta i-ren aurrean)
dugu, Hegoaldean, jakina den bezala, [x] ebakitzen dena, erdal erara. Soinu
hori euskaraz [5], [j] edo [z] da kasu askotan, eta egoera hau kontuan harturik,
erdal grafiazko Mugica eta Mendeja, Muxika eta Mendexa eman dira, eta Gojenola eta Ojanguren, Goienola eta Oianguren, euskaraz dagokien bezala.
Puntu honetan kontuan hartu beharra dago gaztelaniaz [z], [5] > [x] aldakuntza fonetikoa burutu zela, eta honen ondorioz -nahiz geroago- j eta g
(e eta i-ren aurreran bigarren hau, esan bezala) grafemak orokortu zirela, jatorriz soinu sabaiaurreko igurzkari ahoskabe edo ahostuna zuten hitzetan, franko zabaldua zegoen x grafemaren kaltetan.
Esan beharrik ez dago deitura hauen guztien jatorrian dauden toponimoen
eta oikonimoen tokian tokiko ebakera zein den ikertu dela, burututako aldaketari oinarri sendoa ematearren. Adibidetzat Markina-Etxebarriko Atzorin baserrian iturburu duen Azorin eta jatorriz Leioako Arauka baserrikoa den
Arauca deiturak aipa daitezke, edo Gipuzkoan eta Nafarroan oso zahaldurik
dagoen Goya.
Euskaltziandiak, Bergaran 1978ko VIII.en Biltzarraren ondotik hartutako
bosgarren eta seigarren erabakiei jarraikiz, deituren egokitze honetan ez dira
kontuan eduki, bustidurari eta aspirazioari dagokienez, euskara baturako eman
diren arauak, eta euskalkien nortasuna errespetatu da. Hurbileko hainbat hizkuntzatan antzeko jokabidea segitzen da, zenbait aldiz idazkera arautuarekin
bat ez datozen aldaerak ere gordetzen direla: Navasues / Navasqiies (sic), Dublanc / Dublang edo Schmid / Schimitt / Schmidt.
Ahozko lekukotasun biziak erabakitzaileak izan badira ere askotan, jakina
da deiturak eta oikonimo-toponimoak estuki loturik dauden arren ez direla erabat gauza bera, eta hau dela eta, adibidez, Cenarruza, Eguzquiza eta Lazcano
deiturak Zenarrutza, Eguzkitza eta Lazkano eman dira, c -7 Z edo c, qu -7 kren moduko aldaketa grafiko soilez gainera -nahiz aurreko biei dagokienez
ebakeran ere aldaketa baden- txistukarien egokitzea ere burutu delarik, jatorrizko afrikariei atxikiz, baina herriak eta baserriak izendatzen dituzten egungo
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Ziortza, Euzkitze edo Lazkao-ra itzuli gabe. Horrela bada, deituren eta maizkara
hauen iturburu diren oikonimo-toponimoen arteko oreka gorde nahi izan da
egokitzea burutzerakoan, azken horien ebakera aintzat hartuz, baina deituraren
estratifikazioa ere gordez.

Lan esparrua Euskal Hem osoa izan da, baina Iparraldeko deitura gutxi
samar sartu dira. Izan ere, datuak lortzeko izan diren zailtasunak ez ezik, Ipar
Euskal Herriko deiturek nozitu duten itxuraldatze sakonak ere horretara eraman
du batzordea. Horrez gain, euskarak bertan oraindik ofizialtasunik ez duenez
gero, eskaerak bakanak izan dira.

IRIZPIDE ZEHATZAK

1. Euskal deituratzat, edozein hizkuntz jatorritakoa izanda ere, Euskal
Herrian sustraitu dena jo da, nahiz esku artean duzuen lehen liburuki honetan
euskal jatorrikoak ez diren gehienak agertzen ez diren.
2. Iturri amankomuneko aldaera desberdinak zeuden-zeudenean gorde
dira, batera bildu gabe, tartean aldaketa grafiko arbitraririk edo sasi-etimologiarik ez bazen. Horrela Garitaonandia/Garitaonaindia-ren kasuan aukera biak
eman dira, baina ez Uribeetxebarria/Uribeetxeberria-ren moduko batean, bigarren forma lehenaren aldaera berria baita.
3. Hainbat euskal deituratan -Iparraldekoetan bereziki- aurkitzen dugun eta iturburutzat de preposizio erdarazkoaren aglutinazioa den D' edo Dkendu da: Dapesteguy ~ Apeztegi, Daranaz ~ Aranatz, Durruty ~ Urruti.
4. Hasierako bokala galdu den kasuetan forma biak proposatu dira gehienetan -jatorrizkoa (toponimian, oikonimian edo antroponimian bizirik dagoena) eta hasierako bokala falta duena, lehentasuna aurrenekoari emanez: Recalde ~ Errekalde / Rekalde, Respaldiza ~ Arespalditza / Respalditza, etab.
5. Euskaratik kanpoko eraginari zor zaizkion soinu aldaketak eta horren
bidez sortutako formak atzera, beren jatorrizko erara, ekarri dira. Horretarako,
sorburu izan dituzten lekuizenen gaur egungo euskal ebakera ikertu da: adibidez, Ixurko, Lexartza, Kerexeta, Muxika, etab. eta ez Ijurko, Lejartza, Kerejeta, Mujika, etab.
6. Lekukotasuna, toponimo edo oikonimoa, segurua denean, edota etimologia garbia denean, erdaraz ez dituen txistukari afrikariak berreskuratu dira:
Eguzquiza ~ Eguzkitza, Icaza ~ Ikatza, Imaz ~ Imatz, Oscoz ~ Oskotz,
Pagaza ~ Pagatza, etab.
7. Seta Z grafemakjatorriz bakarra den deitura baten bi aldaeratan azaltzen direnean, egungo lekukotasuna edo etimologia argia bada, batera bildu
dira: Apesteguy / Apeztegui ~ Apeztegi. Hala ere, euskalkien usadioak gorde

268

EUSKERA - XLI (2. aldia)

dira, Basterretxea deitura bizkaierazkoan adibidez. Deitura baten jatorria euskalki anitzekoa denean, Gastafiaga kasu, aukera biak eman dira (Gaztafiaga /
Gastafiaga), beti ere jatorrizko ebakerari Iehentasuna emanez.
8. Ozenen (n, I, r) ondoko igurzkariak afrikatu dira. Dena den, afrikatu
gabeko formak ere onartu dira, baldin eta deitura sortu den eskualdeko euskaldunek afrikatu gabe ebakitzen badute, Aransolo adibidez. Deitura baten jatorria euskalki anitzekoa denean, Arzubia kasu, aukera biak eman dira (Artzubia / Arzubia), beti ere idazkera hedatuenari Iehentasuna emanez.
9. Bustidura, edo bustidurarik eza, bere horretan utzi da: Ilarregi / Illarregi, Egino / Egifio, ...
10. Iparraldeko deituretan agertzen den h-a gorde da: Arhalde, Hegi, Zelhai... baina, agertzen ez denean, ez da horren berreskurapen etimoIogikorik
egin.
11. H-dun deitura batzuetan hasierako grafema hori hitz barrura eraman
da (Hualde ~ Uhalde, Huarte ~ Uharte) iturbum duten toponimoekin Iotze
aldera. Aldaketa hau egiteko, deituretan agertzen diren h horiek garai batean
gaztelaniaz idatzitako dokumentazioan Valde, Varte ez irakurtzea zutela heIbum hartu da kontuan.
12. Itxuraz frantsesaren eraginez aldatu diren dardarkariak berreskuratu
dira, jatorria argia bada: Agoreta ~ Agorreta, Bordagarray ~ Bordagarai.

13. Patronimikoa + de + toponimoa duten deituretan bi hurrenkera desberdin onartu dira: erdal hurrenkera Iehenbizi eta euskal jatorrikoa -Nafarroan
ongi dokumentatua- bigarrenik. Esaterako: D{az de Cerio ~ Diaz de Zerio
/ Diaz Zerioko, Lopez de Abechuco ~ Lopez de Abetxuko / Lopez Abetxukoko,
Mart{nez de Eulate ~ Martinez de Eulate / Martinez Eulateko, etab. Deitura
+ de + toponimoa egitura dutenetan ere, aukera bi eman dira, Sarr{a de Echebarri ~ Sarria de Etxebarri / Sarria Etxebarriko. Hala ere, izendegi hau aIferrik ez Iuzatzearren, batzordeak deitura hauen euskal osagaiaren idazkera baino ez du ematen, adibide arauemale batzuk izan ezik.
14. Tarteko marra bakarrik deitura jatorriz oinetxe desberdinen batuketaren ondorio denean onartu da. Horrela Lezama-Legizamon eman da, baina ez
Gazaga-Etxebarria, Gazagaetxebarria baizik.

IS. Valcarlosen modukoak, hau da, euskaldunek erabiltzen dituzten euskal izenen ordain erdaldunak, bere garaian erabakiko dira.
16. Bi bilakaera paraIeIo nozitu dituzten etimoetan oinarritutako deiturak
-jatorria herri-izenetan dutenak (Erronkari / Roncal, Nabaskoze / Navascues,
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e.a.)- aurrerago aztertuko dira banan-banan, oraingoan aIde batera utzi baitira
honelakoak ere.
17. Azken bokalaren galtzea jasan duten deiturak -Iparraldekoak gehienbat: Bidart, Indart, ...- Ian honen hurrengo argitalpenean aztertuko dira.

NOMENCLArOR DE APELLIDOS VASCOS:
CRITERIOS

Bilbao, abril 1996
Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisi6n de Onomdstica

CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACION DE ESTE
NOMENCLATOR
El criterio fundamental empleado para la realizaci6n de este Nomencldtor
de Apellidos Vascos ha sido la adecuaci6n de los apellidos a la graffa academica, pero la comisi6n de Onomastica ha querido ir mas alla de la simple adaptaci6n grafica. Como consecuencia de la no oficialidad del euskera, las lenguas
de su entorno han producido grandes cambios en los apellidos vascos, y por
ello, se ha considerado procedente corregir en ciecta medida dichos cambios.
Con todo, en la actualidad no es posible reconstruir las formas originales
alteradas por los romances vecinos, algunas veces por razones lingiifsticas
-por no disponer de documentaci6n, por no ser clara su etimologfa, 0 ambas
causas-, en otras debido a razones que se pueden catalogar como sociol6gicas
o sociolingiifsticas -los apellidos denotan un cierto nivel de estratificaci6n,
aunque en muchos casos sea muy reciente-.
Por otra parte, en muchas ocasiones no se sabe si un cambio ha sido producido por el euskera 0 por las lenguas del entorno. Por ejemplo, Akarreta,
Biorlegi, Berrueta y Fagoaga, junto a Akerreta, Beorlegi, Berroeta y Fagoaga.
En casos asf se han aceptado las dos variantes 0 formas.
Este trabajo de adaptaci6n no se ha realizado de una manera arbitraria,
sino a traves de trabajos e investigaciones especializadas, usando para ello tres
fuentes principales:
1. Apellidos vascos, obra magistral de Luis Mitxelena.

2. Numerosos libros sobre onomastica vasca.
3. La labor de recogida de apellidos y oic6nimos llevada a cabo por dos
becarios durante dos afios, que incluye muchas veces el testimonio vivo de los
vascohablantes.
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Es sabido que uno de las problemas mayares, si no el mayor, que se plantea al adecuar gnificamente los apellidos, es el concerniente al tratamiento de
las sibilantes que no posee el castellano. Par ejemplo, el apellido Betolatza se
escribfa inicialmente Betola({a, pero mas adelante el castellano perdi6 la pronunciaci6n africada y posteriormente abandon6 el grafema ({ con 10 que el mencionado apellido pas6 a escribirse Betolaza, graffa impropia a todas luces.
Similar es la situaci6n de los apellidos vasco-aquitanos. Es conocido que
el frances tiene grandes problemas para transcribir las sibilantes vascas, asf los
sonidos [s] y [s], por ejemplo, han sido representados sin gran sistematizaci6n
e indistintamente mediante los grafemas s, ss, c 0 ({. Por poner un ejemplo, el
apellido Izagirre se ha escrito como Isaguirre, Issaguirre e I({aguirre.
Otro grafema problematico es la j (y la g ante i y e). En el dominio lingiifstico del castellano, como es bien sabido, se pronuncia con j gutural que
con frecuencia corresponde al vasco [8], [z] 0 [j], y tomando esto en cuenta,
los apellidos que en graffa castellana actual son Mugica y Mendeja se han
estandarizado como Muxika y Mendexa, y los apellidos Gojenola y Ojanguren
como Goienola y Oianguren, por ser la graffa que les corresponde en euskera.
En este punto hay que tener en consideraci6n que en castellano se produjo
el cambio fonetico de [8], [z] > [x], y que como consecuencia de ello, aunque
mas tarde, se generalizaron los grafemas j y g (delante de i y e este ultimo),
en palabras que originalmente tenfan sonidos prepalatales, sonoros 0 sordos,
casi siempre en perjuicio del grafema x de gran extensi6n.
Con el fin de fundamentar las decisiones a adoptar, se ha investigado "in
situ" la pronunciaci6n particular de los top6nimos y oic6nimos origen de los
apellidos. Como ejemplo se pueden citar los casos de Azorln, procedente del
caserfo Atzorin de Markina, Arauka que tiene su origen en el caserfo Arauca
de Leioa, 0 Goya, ampliamente difundido en Gipuzkoa y Navarra.
De acuerdo con las decisiones quinta y sexta tomadas por esta Real Academia despues del VIII Congreso de Bergara de 1978, no se han tenido en
cuenta en la adecuaci6n de los apellidos, las normas que se dieron para el euskera unificado en 10 referente a la palatalizaci6n y aspiraci6n, y se han respetado las caracterfsticas dialectales. En muchas de las lenguas vecinas se emplea un criterio semejante y se conservan forrnas que no concuerdan con las
graffas estandar: Navascues / Nabasqiies (sic), Dublanc / Dublang 0 Schimidt
/ Schimtt /Schimd.
Aunque la pronunciaci6n actual ha sido decisiva en muchos casos, es sabido que los apellidos y los top6nimos, aun estando muy relacionados, no son
totalmente iguales. Por ejemplo, Cenarruza, Eguzquiza y Lazcano se han estandarizado como Zenarrutza, Eguzkitza y Lazkano, 10 que ha supuesto la
adaptaci6n griifica: c ~ z, c 0 qu ~ k -aunque en el caso de los dos primeros
tambien se de una adaptaci6n fonetica-, y la recuperaci6n de las africadas
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originales, pero sin llegar a los localismos Ziortza, Euzkitze y Lazkao. De esta
forma, al proceder a la adaptacion gnifica, se ha tratado de mantener un equilibrio entre los toponimos-oiconimos y los apellidos, tomando en cuenta la pronunciacion de los primeros, pero respetando la estratificacion de los ultimos.
Este nomencl<itor abarca toda Euskal Herria, si bien la dificultad para obtener datos y la gran transformacion que han sufrido los apellidos de la Vasconia aquitana ha limitado el numero de apellidos originarios de dicha region.
Ello, unido al hecho de que en la misma el euskera no posee status oficial, ha
tenido como consecuencia la escasez de solicitudes.

CRITERIOS PARTICULARES
1. Se entiende por apellido vasco aque1 que, independientemente de su
procedencia 1ingiifstica, se ha afincado en Euskal Herria, aunque en esta primera edicion no aparezca 1a mayor parte de los que son de origen lingiifstico
no euskerico.
2. Las variantes procedentes de una misma forma inicial se han mantenido sin unificar, salvo cuando se han producido cambios arbitrarios y falsas
etimologfas. Asf, en el caso de Garitonaindia / Garitonandia se respetan las
dos variantes, pero no en Uribeetxeberria, variante moderna, por desconocimiento dialectal, del originario Uribeetxebarria.
3. La D' 0 D- inicial que encontramos en numerosos apellidos vascos
-especialmente en aquellos procedentes del Pafs Vasco aquitano- y que tiene
su origen en la aglutinacion de la preposicion romanica De, ha sido suprimida:
Dapesteguy ~ Apeztegi, Daranaz ~ Aranatz, Durruty ~ Urruti, etc.
4. En la mayorfa de los apellidos que han sufrido perdida de la vocal
inicial se han propuesto las dos variantes -la original (viva en antroponimos,
oiconimos 0 toponimos vascos) y la que ha sufrido aferesis-, dando preferencia a la primera: Recalde ~ Errekalde / Rekalde, Respaldiza ~ Arespalditza / Respalditza.
5. Las formas basadas en cambios foneticos y graficos externos a la lengua vasca se han retrotrafdo a su forma euskerica inicial, habiendose investigada para ello 1a pronunciacion vasca actual: Ixurko, Lexartza, Kerexeta, Muxika y no Ijurko, Kerejeta, Lejartza 0 Mujika.

6. Cuando el testimonio disponible, toponimo u oiconimo, es seguro 0
cuando la etimologfa es clara, se han recuperado las sibilantes africadas que
no poseen los romances vecinos: Eguzquiza ~ Eguzkitza, lcaza ~ Ikatza,
Imaz ~ Imatz, Oscoz ~ Oskotz, Pagaza ~ Pagatza, ...
7. En los casos en que encontramos los grafemas s y Z en variantes de
un apellido unico en origen, si los testimonios actuales 0 la etimologfa es clara,
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se ha procedido a la unificaci6n: Apesteguy / Apeztegui ~ Apeztegi. Pese a
ello, se han respetado los habitos dialectales, en el occidental Basterretxea por
ejemplo. Cuando el origen de un apellido es pluridialectal, como Gastaiiaga,
se ofrecen ambas posibilidades (Gaztaiiaga / Gastaiiaga) dando, sin embargo,
prioridad a la pronunciaci6n originaria.
8. Las sibilantes fricativas se han africado tras sonora (n, I, r). Sin embargo, tambien se han aceptado formas sin africar siempre que los vascoparlantes de la zona original del apellido 10 pronuncien asi, como ocurre con Aransolo. Si el origen de un apellido es pluridialectal, por ejemplo Arzubia, se
ofrecen ambas posibilidades (Artzubia/ Arzubia) dando, sin embargo, prioridad
a la mas comun -Artzubia en este casQ-.
9. La palatalizaci6n 0 la ausencia de la misma ha sido respetada: Ilarregi
/ Illarregi, Egino / Egiiio,...
10. Se ha conservado la H presente en muchos apellidos originarios del
Pais Vasco aquitano: Arhalde, Hegi, Zelhai, ... pero no se ha realizado ningun
tipo de reconstrucci6n etimo16gica cuando dicha h no aparece.
11. En algunos apellidos que presentan una h inicial, este grafema ha sido
trasladado a posici6n interior (Hualde ~ Uhalde, Huarte ~ Uharte) por analogia con los top6nimos en que dichos apellidos tienen su origen. Para realizar
este cambio se ha tornado en cuenta que, en cierta epoca, la mencionada h tenia
la funci6n de evitar lecturas como Valde y Varte en la documentaci6n escrita
en castellano.
12. Las vibrantes alteradas, seguramente por influencia del frances, han
sido restituidas a la forma inicial si su origen es claro: Agoreta ~ Agorreta,
Bordagarray ~ Bordagarai.
13. En los apellidos compuestos de patronfmico + de + top6nimo se han
aceptado dos ordenaciones diferentes: la comun en romance en primer lugar,
y la propia de la lengua vasca -ampliamente atestiguada en Navarra- en
segundo. Por ejemplo: Dfaz de Cerio ~ Diaz de Zerio/Diaz Zerioko, Lopez
de Abechuco ~ Lopez de Abetxuko/Lopez Abetxukoko, Martfnez de Eulate ~
Martinez de Eulate/Martinez Eulateko. En aquellos apellidos cuya estructura
es top6nimo + de + top6nimo, tambien se han aceptado ambas ordenaciones:
Sarr{a de Echebarri ~ Sarria de Etxebarria / Sarria Etxebarriko. Con todo,
y para no alargar este nomenclator innecesariamente, la comisi6n no trata mas
que el elemento vasco de dichos apellidos, excepci6n hecha de algunos ejemplos normativos.
14. El gui6n interior unicamente se ha mantenido en el caso de apellidos
compuestos cuyo origen esta en la uni6n de dos casas solariegas diferentes.
Por tanto, se admite Lezama-Legizamon, pero no Gazaga-Etxebarria, debiendo
escribirse Gazagaetxebarria.
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15. La grafia correcta de nombres como Valcarlos, dobletes castellanos
de nombres euskericos usados por los vascoparlantes, sera analizada en su momento.
16. Los apellidos basados en etimos que han sufrido dos evoluciones paralelas -especialmente los apellidos que tienen su origen en nombres de poblaciones (Erronkari/ Roncal, Nabaskoze / Navascues, ...) seran tratados en una
pr6xima edici6n.
17. Los apellidos que han sufrido perdida de la vocal final, (originarios
principalmente del Pais Vasco aquitano: Bidart, Indart, ...) seran, asimismo, tratados en una pr6xima edici6n.

JASOTAKO TXOSTENAK

LEXIKOGRAFIA

COMMENTAIRE CRITIQUE SUR LES "MATERIALES PARA
UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA VASCA",
ASJU XXV-I, 1991, pp. 255-314
12-01 -1996
Michel Morvan

p.255.
Egin, in AN, BN, V 'hacer', V 'dar', V, G, L 'apostar', V 'suponer'.
Comme I'indiquent les auteurs, la racine de egin (var. ekin) est bien *gi/ki
en effet, soit une racine *g i avec sourde douce. A la liste des comparaisons
etablies avec d' autres langues du monde, j' ajouterai celIe, a mon avis plus nette, du mongol ki "faire" ou de hii nou ki "id.".

p.256.
Ego 3 V 'orza, tabla que suspenden los pescadores dellado del viento, con
objeto de evitar el peligro de un vuelco'.
Aucun commentaire ni aucune proposition d' etymologie pour cette entree
ne figurent dans Ie texte. Relation avec (h)ego "vent du sud"??

p.257.
Egokarri AN, V, G (ms-Lond) 'acomodable, aplicable'.
Aucun commentaire ne suit cette entree. II convient de rattacher cet adjectif a egon (cf. aussi egoki).
Hegolatx BN 'lazo, trampa'.
Pas de commentaire ni proposition d'etymologie pour cette entree.

p.260.
Egun.
Le lien avec eki "soleil" et eguzki "id." est signale a juste titre. II faut
ajouter que la racine *eg-/ek- se retrouve aussi dans b-egi "oeil" et dans egia
"verite". II y a la un symbolisme fort que l' on observe regulierement dans la
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mythologie en general. II existe, du point de vue phonetique et semantique une
bonne correspondance avec les langues du Ienissei (paleo-siberien ket, kotte)
ou l'on trouve une racine *eg-/ek- "jour, soleil".

p.261.
Eguras V, G 'oreo', 'paseo, esparcimiento'; egurastu G 'id.', 'ventilar la
casa', V, G 'orearse', 'airear ropas', 'aventar trigo'. De egun (Mich. FHV 309).
Le second element n'est pas analyse. II s'agit bien sur de (h)as "souffle".

p.263.
Ei AN, G, L, ehi 1 L, hei L 'pocilga'.
Les auteurs critiquent l'etymologie de Lopelman a partir de tegi. Pour une
fois c'est peut-etre a tort, car cela semble bien fonctionner au moins a partir
de (h)egi "lieu" (Ie -t- est un phoneme de liaison qui dans tegi, s'est lexicalise.
Vne contraction de (h)egi en (h)ei est tout a fait probable dans Ie cas present.
C'est cela ou faire appel au japonais hei "etable, ecurie"!

p.263.
Ehi 3 S 'dedo'. Variante de ero (Azkue).
Cette etymologie est fausse. II s'agit ici d'une forme souletine du terme
commun erhi "doigt" avec chute du -r- reguliere dans ce dialecte (cp. S ebi
pour euri "pluie", etc.).

p.263/264.
Eihar 1 BN, ei(h)ara BN, eihera L, S, igara AN, L, ihara BN, L (Mug.
Dice.: eiare) 'molino'.
Le terme est en effet a mettre en relation, comme l'indiquent les auteurs,
avec e(h)o "moudre", qui, il convient de Ie rappeler, signifie egalement "digerer" (= broyer) et surtout "tisser". A premiere vue il n'y a guere de rapport
semantique entre "moudre" et "tisser". Pourtant ce couple semantique se retrouve dans d'autres langues que Ie basque avec une meme racine de base. II
s'agit donc bien de deux acceptions differentes d'une meme origine. Le lien
entre les deux est difficile a etablir. Toutefois, avec l'idee de "broyer", on retrouve, en franc;:ais par ex. les termes"broie" ou "instrument qui sert a broyer
Ie chanvre ou Ie lin", c'est-a-dire des plantes textiles.

p.265.
Heipe S (Geze) 'p6rtico', 'claustro'. EI segundo elemento es el sufijo -pe
('bajo, debajo').
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Le premier element du compose avec -pe n'est pas analyse. II s'agit de
hegi "bord, lieu, ecurie, porcherie, etc.".

<

p.268.
Eket V 'huida'.
Les auteurs signalent Ie rapprochement qui a ete fait avec Ie laz kt "fuite"
et Ie tchouktche qiit "echapper". II n'est pas denue d'interet. Cependant on peut
aussi rapprocher Ie terme basque de l'expression populaire geget egin "fruir"
avec redoublement semble-t-il. On ne doit pas exclure un lien possible avec
ihes (egin) "fuir", mais ce dernier semble provenir d'un prototype *ines. Comme iges existe aussi, on ne peut qu'en rester la pour Ie moment.

p.271.
Elbide R, helbide BN, S, elpide V, helpide S, L 'recurso, medio para llegar
aunfin'.
Aucun commentaire ni analyse ne suivent cette entree. II s'agit d'un compose de hel(du) "venir, arriver" et de bide "chemin, moyen".

p.271.
Elbitz 2 V, G, ilbitz V 'heno natural

0

silvestre'.

Aucun commentaire ne suit cette entree. II faut rattacher elbitz 2 a elbitz 3.

p.273.
Ele 1 N, L, R, elhe BN, L, S 'palabra, cuento', AN 'chisme, cuentecillo'.
Ie rappellerai ici Ie rapprochement possible avec l' ouralo-alta'ique mo.kele,
our. *kele "langue, parole".

p.274.
Elgaitz 2 V 'verde (fruto)' .
Aucun commentaire ni analyse ne sont proposes pour cette entree. Le sens
nous indique I'etymologie: de (h)el-/(h)eldu et gaitz, "mal venu, mal muri".

p.278.
Eltzari 2 AN, G, R, salac. 'legumbre, cosa de cocer'.
Aucun commentaire ni aucune analyse ne suit cette entree. II convient de
deriver ce terme de eltze "marmite", c'est-a-dire "recipient ou I'on cuit" comme Ie montre la traduction "legumbre, cosa de cocer".
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p.281.
Emapola, emalopa 'amapola'. La segunda forma la de C. Guis. 135, y no
es de fiar. G. Diego Contribuci6n 441 10 explica junto al mozar. hapapaura,
hababora, a(l)babol, gall. mapoula, marapola, etc., de *papaura < lat. papaver.
Certes tout ceci est peut-etre exact, mais la premiere des choses a faire est
de considerer d'abord emapola tout simplement comme un emprunt a l'espagnol amapola!

p.282.
Erne 1 AN, V, G 'hembra'. La derivaci6n romanica parece aceptable...
Erne 2 'suave, blando, manso', S 'calma, tranquilidad'. Sin duda se trata
de palabra distinta a la anterior, a pesar de 10 dicho por Bouda.
Ie ne peux pas suivre les auteurs sur ce terrain. II me semble qu'il n'y a
guere de doute sur Ie parente etroite des deux termes. L'idee de "femme" est
liee a l'idee de "douceur" de fa<;on naturelle. Et je pense que eme est un mot
pre-indoeuropeen bien plus ancien que Ie latfem(i)na!

p.283.
Emokatu BN, L 'erizar', 'revocar, enjalbegar'. No parece aceptable la suposici6n de Lh. al relacionar con esp. moco. De 10 cual se hace eco EWBS al
remontarse al lat. *ex-mu ca re, de mu CUS; tambien menciona gao amocar.
Les auteurs rejettent avec raison l'etymologie de Lhande, mais ne proposent rien d'autre. II s'agir en l'occurrence d'une contraction par assimlation
nb > m de enbokatu, emprunte au gascon embocar "boucher" selon toute vraisemblance. On remarquera d'ailleurs que Ie radical boca figure aussi dans la
traduction espagnole revocar.

p.284.
Emondu V 'ajarse la ropa'. Bouda ZRPh 4, 257 pone esta palabra junto
con una serie como imo 'muy maduro', (h)umao, urmel 'maduro', lamondu
'podrirse (un arbol)', 10 cual parece muy dudoso.
C'est tres douteux en effet, c'est Ie moins que l'on puisse dire. II est preferable, a mon avis, de faire deriver ce verbe de emon, var. de eman, qui en
biscayen peut avoir Ie sens de "employer", d'ou sans doute "friper" ses vetements par emploi, a force d'etre portes.
En BN, V, L, S 'yo'. Se usa siempre con algtin sufijo casual (ene 'mi, de
mi').
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II est clair que en n'est qu'une var. de ni. dans ene, Ie -e final represente
la marque du genitif (-re dans les formes terminees par une voyelle: ne-re, zure, gu-re, avec un ancien -r- de liaison).
p.286.
Enbor 1 V, G, enpor V, anpor V, onbor AN, L, onpor, anbo 'tronco' (los
dos primeros), 'tronco cortado' (los otros).
Enbor 2 'borracho'. Charencey RIEV 4, 509 siguiendo a V. Eys 10 cree
abrev. del esp. emborrachado.
L'hypothese d'une forme abregee de l'espagnol emborrachado pour Ie
sens de "saoul" me parait peu vraisemblable. Ie ne vois aucune raison de ne
pas accepter Ie lien semantique entre "tronc" (enbor 1) et Ie sens de "saoiil"
comme par ex. dans Ie cas du terme moskor, par l'intermediaire de l'idee de
"couper", "emousser", "bourru", soit a peu pres "etre abruti, etre comme une
buche". L'ivrogne ales sens emousses.
p.288.
Ene 'mfo' (posesivo de ni). Forma afectiva. Es evidente que se trata de
una forma reducida de nere con e- protetica. En la comparaci6n no podemos
ir mas alIa que a descubrir que -n- es el pronombre de La pers. Parece inaceptable la idea de Gavel Gramm. 1, 178 de que esa e- inicial es la del genitivo,
antepuesto en lugar de postpuesto, 0 repetido antes y despues de la -n-. Quiza
la e- no es mas que un elemento enfMico 0 una exclamaci6n.
II n'est pas sur qu'il s'agisse d'une forme reduite de nere. Le -e final correspond a -re pour les autres formes, car en se termine par une consonne, les
autres par une voyelle (gu-, ZU-, ni-, ne-, hi-) qui a rendu necessaire un -r- de
liaison euphonique. Par consequent, en est une var. de ni ou *ne. Parmi les
comparaisons extra-basques on citera par ex. Ie hongrois en "je", Ie finnois ni, Ie samoyede n, Ie ghiliak n'i et I'algonquin ni. Ces formes en n alternent
avec des formes a labiales en m d'une part (ou b), des formes a dentales d, t
d' autre part, avec parfois des formes intermediaires mb ou nd. Les formes mi
du georgien, celles en en du dravidien, et meme celles en mi de I'indo-europeen
s'integrent probablement dans un systeme general eurasien.
p.306.
Eratzun S 'instrumento con que traen al hombro cargas de forraje'. EWBS
supone origen romanico, del gall. rachon 'abgerissenes StUck Zeug', esp. rasgon (de rasgar), significaci6n fundamental 'pieza de tela', dice. Inadmisible.
En effet, les hypotheses de Lopelmann ne valent rien. On ne peut envisager
l' etymologie de ce terme sans citer les autres noms qui designent Ie meme
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instrument: leihatsun, par ex. ou l'on voit apparaitre clairement leiho qui a ici
Ie sens de "claie". II s'agit d'un instrument comparable a une claie ou a un
traineau porte sur Ie dos au lieu d'etre traine au sol, mais Ie sens fondamental
reste Ie meme. On peut donc se demander si eratzun ne vient pas de leratzun
(lera = traineau) avec perte du 1- initial.

p.314.
Erega, erega(t)u V 'mimar', eregatzaille 'adulador', eregu V 'mimo', 'comodamente' .
Aucune analyse de ces termes n'est proposee. Le derive eregatzaile 'adulador' nous met sur la piste et fait penser a perekatu "flatter caresser", emprunt
au castillanfregar "id.".

COMMENTAIRE CRITIQUE SUR LES "MATERIALES PARA
UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO VASCO", ASJU, XXV,
1991-2, pp. 543-622
07-02-1996

Michel Morvan

p.543.
Eren AN 'tercera (campanada)', heren L, BN, S 'tercio, tercera parte'.
II me semble que c'est la forme la plus repandue heren (L, B, S) qui devrait figurer en entree et non la forme haut-navarraise.

p.543.
Erenbes S 'reves' (no aparece en Azkue) (cf. errenbes). Se trata de un
romanismo, quiza no del esp. reves, como sugiere EWBS, sino de alguna forma
francesa *renvers, sobre envers, renverse, cf. provo revers.
On peut certes parfois faire appel au fran<;ais pour expliquer une forme du
basque du nord, mais ceci ne doit etre qu'une solution de pis aller. Lorsqu'on
est en presence d'une forme souletine, la premiere demarche etymologique a
faire consiste a verifier s'il ne s'agit pas d'un emprunt au bearnais voisin ou
au gascon. Ensuite seulement, on passe a l'espagnol ou au fran<;ais eventuellement. En l'occurrence, erenbes ou errenbes est tres proche du bearnais
arrembes (S. Palay, Diet du Bearnais et du Gascon modernes, Paris, 1980 3,
p.63). La prothese gasconne arr- aboutit a err- en basque.

p.543.
Erensuge AN, ersuge (ms. Oih.) 'serpiente', herensuge L, BN, S 'dragon'.
Lh. deriva de la bfblica serpent d'airain en fr.; pero si recogemos de Barandiaran Hom. Kruger 1, 126 formas paralelas como Hensuge S, Herainsuge de
Ezpeleta, Eldensuge en Sara y Zugarramurdi, Edansuge en Uhart-Mixe, lraunsuge en Ataun, se tienen diversos nombres, quiza desfigurados par etimologfas
populares, de una vieja serpiente legendaria que se suponfa vivfa en diversos
antros del pafs.
Je rappelle que j' ai signale dans un article paru dans la revue La Linguistique (n. o 23/1, Paris, 1987, pp. 131-136) I' existence chez les Turcs, notamment
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chez les Yakoutes, d'un dragon nomme Erenkyl. Or Ie terme aitalque kyl ou
kul(an) signifie "bete sauvage, ver, serpent". Quant aEren, il semble bien avoir
Ie sens adjectival de "male", derive du turc ar "male, homme" (Cp. bsq. ar
"id.".). Mais je suis pret a admettre qu'il s'agit d'une COIncidence!

p.544.
Eretsiki S 'pegar, adherir', eretxeki (Oih.) 'juntar, adherir', eratxiki N, L
"id.". En relaci6n quiza con eretsi en el sentido de 'alcanzar, conseguir'. Sin
embargo, v. eransi/erantsi/eratxi, con los cuales su ralaci6n es evidente.
On peut aussi considerer que eratxiki sert de causatif aatxiki "tenir, saisir".

p.547.
Eri 2, erhi "doigt".
Ie pense qu'il aurait mieux valu mettre plut6t erhi en entree. II faudrait
ajouter a la proposition de Trombetti (mandju ferxe "pouce"), Ie mongol erxi
"id.". Le h du mot basque semble etre etymologique, puisqu'on a parfois erten composition. La forme aitalque remonte a *per(e)ki.

p.547.
Eri-aldi, -arazi, -arteko de eri I. Aun cuando la significaci6n del ultimo
termino, 'ranilla, enfermedad del ganado, que viene bajo el tal6n' en R, hace
pensar tambien en eri "dedo".
Etant donne Ie derive avec -arteko "entre", il s'agit en effet de eri "doigt".

p.548.
Erin 2 V 'purgar, expiar'. Bouda BAP 12, 266 supone que se trata de una
forma con l antigua, y con ello quiere comparar con archi L' 'purificar'.
La comparaison de Bouda est pour Ie moins douteuse, en tout cas indemontrable. Les auteurs ne proposent rien. II conviendrait d'indiquer au minimum "etymologie obscure".

p.548.
Erio 1 V, AN (arc.), G, herio BN, L, S 'muerte', 'morir'; eriotza V, eriotze
AN, G, R, heriotze BN, L, S 'muerte, acto de morir'. En las ultimas formas
se puede analizar el sufijo -tz (cf. M. Pidal-Tovar BRAE 42, 393 ss.). Bouda,
Euskera 1 (1956), 135 relaciona con ioan 'ir' (cf. esp. popular 'irse' en el
sentido de 'estar muriendose'), irion 'disipar'. Azkue ironiza a prop6sito del
amilisis hecho por algunos: eri + otz + a 'enfermedad fria (!)'. La derivaci6n
es similar a bizitza 'vida', jaiotza 'nacimiento'. Homofonfas caucasicas en
Tromb. Orig. 128: lazol J'Ur- 'morir', dido exura 'matar', y en otras zonas
lingiifsticas...
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Ie ne vois pas en quoi les formes caucasiennes proposees 11 la comparaison
par Trombetti, laze yur et dido exura, sont des homophones du terme basque
(?).

p.548.
Erismen V ? 'criterio, censura, consejo'. Cf. eretxi y ediren.
Erispide G 'alcance de la mano'. Cf. eretsi.
Les formes composees ci-dessus commenc;ant par eris- doivent etre derivees de formes eritxi ou eritsi plutot que de eretxi ou eretsi comme il est indique.

p.549.
Erkame V (Mico!.) 'ramo'. Bouda EJ 6, 30 s. Y NBKE 8 ha comparado
una serie de palabras caucasicas: georg. rka, mingr. ka, lazo kra, kia, ub. qa,
lak qi 'cuerno'; la dificultad semantica se resolverfa pensando en el doble sentido de adar. Vogt BSL 51, 140 ha criticado esta etimologfa, sin negar del todo
la posibilidad, y comparando el termino erkalatz (citado por el segun Lh.) y
erkhatz 'petit houx'.
On peut aussi analyser Ie terme en erka + mehe ou 11 la rigueur erka
ume, soit "branche mince" ou "petite branche".

+

p.550.
Erkhats BN 'ronquera'. Cf. erlas/erlats AN, BN 'ronco, muy ronco', eriaztura BN 'ronquera', eriatz BN 'romadizo, costipado' , erlastasun 'ronquera'.
Cette etymologie n'est pas 11 exclure en effet, mais Ie passage de i 11 k ou
de k 11 I est difficile 11 expliquer.

p.550.
Erko(i)hen S 'dedo fndice' (cf. erkin), erkolo/erkoro V 'dedo pulgar'. De

eri?
La seconde partie du compose n'est pas analysee. II s'agit de goihen "en
haut, Ie plus haut" (l'index est Ie doigt qu'on leve).

p.550.
Erla G, AN, L 'pez pequeno, blanco, de barras negras, como de media
libra'. EWBS reconstruye una forma *meria, para derivar del lat. merula (Plinio) 'sargo'.
L'etymologie proposee *merla avec chute du m- initial n'est pas completement impossible. On peut toutefois penser 11 erie "abeille" 11 cause des rayures
noires de ce poisson qui rappelleraient celles de cet insecte.
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p.551.
Erlanagi V 'zangano, avisp6n'. De erie. En cuanto a1 segundo e1emento
anagi, si el de erlaiztan se explicase por aizta, acaso pudiera hacerse el otro
por anai, 0 inversamente.
Cette explication est sans valeur et bien trop compliquee. Le -a de erla est
du a la forme de erie en composition (phenomene regulier en basque). Le second element n'est pas anagi, mais nagi "paresseux", et c'est d'autant plus
evident que c'est Ie sens figure du terme castillan zangano qui a pu servir de
calque au terme basque.

p.551.
Erlas BN, R 'ronco', erlats AN, BN 'ronco'; erlatz BN 'romadizo, costipado'. Quiza el segundo elemento sea latz 'aspero'. Para Corominas Top.
Hesp. 2, 317 son superlativos con ez- (> er-) equivalente a i.-e. n superlativo
= negativo. Gabelentz 78 relaciona erlastu N, L, R, con haretsi, arretsi L (en
Azkue arhetsi, arrhetsi 'enronquecer'. Cf. erkhats. EWBS 10 da como compuesto de er- = eri 'enfermedad' y del mencionado latz.
L'hypothese de Corominas est totalement invraisemblable. A tout prendre,
c'est encore celle de Lopelmann qui, une fois n'est pas coutume, conviendrait
Ie mieux.

p.553.
Erna, ernatu 'brotar, germinar'. En caso de ser este el sentido antiguo
Griera acertarfa al proponer el lat. germ(i)nare (REW, 3745) como origen
(Mich. FHV 2, 561).
Cette etymologie comp1iquee par contraction de germinare et chute du ginitial est tres douteuse et bien peu economique. 11 faut a mon avis rattacher
simplement ce verbe a erne de meme signification.

p.554.
Ernekaiz G. ernekatx V 'planta enclenque'. De erne

1,

sin duda.

Le second element n'est pas explique. 11 s'agit de gaitz "mauvais" bien
sur.

p.554.
Erko 2 S, tho S 'matar'. Estas formas se han confundido con eho 'moler',
ant. eho; sobre cuya evoluciones foneticas Mich. FHV, 329.
Este mismo, o.c. 213 sugiere la posibilidad de que sea un causativo de jo
'pegar, herir' 0 de eho 'moler'? EWBS busca su origen en eri- 'enfermedad de
muerte' (asi dice!) + sufijo -0 = ko. Remite a erio.
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II faut rappeler ici que Ie verbe signifiant "moudre" a aussi Ie sens de
"tisser" aussi curieux que cela puisse paraltre (mais on retrouve Ie meme polysemantisme dans d'autres langues, avec la certitude d'un etymon commun, Ie
lien semantique entre les deux etant l'idee de broyage). II conviendrait de s'assurer que l'autre rapport entre "moudre" et "tuer" est cette fois bien une cOIncidence par confusion et non deux sens derives d'une etymologie unique.

p.554.
Eroan V, eruan V, S 'Hevar', 'sufrir, soportar', 'soler'. La ultima acepcion
acaso es traslaticia Como supone Mich. FHV 119, 177 y 275 es causativo de
j-oa-n; explicacion: eroan < *e-ra-oa-n < j-oa-n. La forma G eraman < *eraban < *erawan < *e-ra-oa-n < j-oa-n.
Pour la forme G eraman la prudence s'impose. II pourrait s'agir simplement d'un causatif de eman.

p.555.
(H)erori 2 errore G 'tu mismo'. Forma derivada de (h)i con el demostrativo
ori. VEys se pregunta, no sin razon, si se tratarfa de una simple yuxtaposicion,
con r eufonica, 0 si sera del genitivo hire-ori.
II n'aurait pas ete inutile de rappeler ici l'exemple de berori pour conforter
l'hypothese du genitif (bere 3eme pers. du sg.). Ie tiens a souligner aussi Ie
fait que de toute fa<;on Ie morpheme de genitif re est issu a l'origine d'une
fossilisation d'un -r de liaison euphonique apres voyeHe et d'un e comme Ie
prouve la forme ene "mon, rna, mes" composee du pronom personnel de lere
personne sg.en et du marqueur -e, forme qui coexiste en basque avec nire, nere
"id.".

p.555.
Erosi 'comprar', L, BN 'redimir'. Lafon, Systeme 2, 5 y UhI. Gernika-EJ
1,575 estan de acuerdo en analizar *ros. Bouda BKE 16 y BAP 11,206 analizo
*e-ra-os-i, aproximandolo al avar *occ' en b-occ'-i 'ganado, propiedad', 10 que
incluso desde el punto de vista semantico ofrece demasiadas dificultades...
Les deux hypotheses, sans prejuger de la valeur du rapprochement caucasien, semblent acceptables, c'est-a-dire une racine *ros ou une racine *os,
avec dans Ie second cas un causatif qui conviendrait bien au sens de "racheter"
(les peches, etc.). A signaler, Ie finnois os "acheter" (sur la possible correspondance phonetique entre s basque palatal et s sourd fennique, type bsq.
suge/est. siug "serpent", voir rna these Les origines linguistiques du basque,
Bordeaux, 1992, pp. 430-436.).

p.556.
Erpil 1 (Pouvr.) 'vituperio'. EWBS 10 deriva del fr. rappel 'Hamada al orden' (!).
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L'hypothese de Lopelmann semble evidemment absurde. Mais l'etymologie de ce terme demeure obscure.
Erpil 2 V 'terr6n de tierra' cf. erbit AN 'mazo para pulverizar terrones en
los campos', erpitdu V 'formarse terrones en un campo'. El segundo elemente
acaso este relacionado con pita salac. 'pella grande, masa compacta y redondeada' (?).
II suffit, pour expliquer Ie second element de ce compose, de faire appel
au terme bit "forme arrondie" dont la sonore devient sourde apres r. Le premier
element pourrait etre (h)arri "pierre", mais cela convient assez mal a des mottes de terre, encore que dans les champs celles-ci peuvent contenir des pierres.

p.557.
Hersi BN 'seto, vallado', S 'cerrar', ersi R 'estrecho', AN (ms Lond.) 'urgente', hertsi BN, L, S 'estrecho, angosto', BN, S 'tenaz', 'acercarse', 'estrechar, apretar', S 'adherirse', ertsi, BN, L, S...
Le lien avec itxi, itsi "ferme" propose par Michelena est envisageable en
effet, bien qu'un peu difficile a prouver. II faut passer par hesi "cloture". On
peut aussi se demander si ces termes indiquant une "diminution" n' auraient
pas quelque rapport avec erdi "moitie, demi" qui s'analyserait en dernier lieu
en *er-di (cf. hertu "diminuer"). Cela impliquerait que les formes (h)ersi avec
r soient plus anciennes que les formes du type (h)esi. Or cela correspond precisement a une tendance phonetique du basque observee pour bien d'autres
termes (bertze > beste, etc.).

p.558.
Hertsuts S, ersuts R, 'intestino ciego, apendice de este'. De (h)erste/este
Cf. ertze itsu 'id.'.

+ iitsii.

Bonne etymologie en effet, avec toutefois une influence possible et purement phonetique de uts "vide" (?).

p.559.
Eruka AN 'anemia'. Bouda BAP 12, 251 supone que la rafz serfa -ru-, con
pr6tesis vocalica, y ka = ga(be); asf compara con circ. L' "sangre".
L'analyse et la comparaison de Bouda est plus qu'hypothetique, c'est Ie
moins que l' on puisse dire!

p.560.
Erradilla. No 10 recoge Azkue. VEys compara con provo raditz, fr. radis.
En Lacoiz. 50 encontramos sin embargo la forma erredilla.
Romanisme, en effet, rnais pourquoi diable faire encore appel au proven~al
et au fran~ais moderne? Le terme semble etre un diminutif, sans doute issu
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d'une forme voisine du type radieula, contractee en roman. Cf. par ex. Ie gascon de Chalosse arrediggla "radis" (S. Palay, Diet.).

p.562.
Erramin 'desazon', V, R, S 'mal de ubre', erremin V 'escozor', 'pirosis,
acedia, acidez de est6mago', erromin salac. 'mal de la ubre'. Compuesto de
erre I 'quemar' y min 'dolor'.
Cette etymologie a partir de erre "briiler" n'est pas valable pour 'mal de
la ubre' qui est un compose erro "pis" + min "mal".

p.563.
Errarbi V 'nabitos que se comen con el cocido'. De arbi 'nabo'.
Le premier element n'est pas explique. 11 s'agit de erre "briiler, cuire, fumer".

p.565.
Errautz R 'precipicio', errauztu R 'precipitarse'. Parece relacionado con
erroitz ('id.', fisura 0 hueco profundo entre montes y pefiascos'), y con erroiztu.
Les deux termes errautz et erroitz sont en effet apparentes. Quant a
l' analyse, il convient peut-etre de voir arri "pierre, roche" dans Ie premier element du compose (?).

p.565.
Errazten/errezten V 'rastro, vestlglO, huella'. Cf. en erresta, errasto y
arrasto. Parece estar relacionado con esp. rastro.
Ce n'est pas sur du tout. La forme erraztenJerrezten demeure assez eloignee phonetiquement de rastro tout en etant sans doute de meme origine. Un
lien avec resto "reste" est tout aussi vraisemblable.

p.566.
Erre 2 V 'ganar la mana en el juego de la tofia 0 calder6n', BN, L, S, 'tocar
la marca con los pies y perder el juego en la pelota'.
Aucun commentaire ni aucune etymologie ne suivent cette entree. On a
probablement affaire ici a erre "bn1ler" avec un sens particulier.

p.568.
Erreboillo V, G (Mug. Dice.: errebolu) 'rodaballo'. Sin duda es el esp.
rodaballo (de origen oscuro, quiza celta como defiende Corominas 4, 47), pero
cruzada con rebollo.
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C'est plut6t l'inverse qui est vrai. Du point de vue phonetique, il s'agit
d'un emprunt a rebollo qui a subi l'influence semantique de rodaballo.
p.568.

Errebol S 'rollo del molino'. De aspecto romanico. La posibilidad de que
el segundo elemento sea bolu 'molino' tiene en su contra que es V. EWBS 10
deriva del gall. rebola 'Abstreichholz fUr Getreidemasse', en relaci6n con port.
rebolar, etc. (!).
Le second element ne peut pas, en effet. etre bolu "moulin". Quant a l'etymologie de Lopelmann, elle ne vaut rien du tout. On a affaire ici tout simplement a un emprunt au bearnais arrebol "rouleau".
p.571.

Erreja S 'redecilla para el pelo', errejilo (dimin.). Romanismo sin duda,
en relaci6n con fr. (Foix) reze, resille 'id.'. (de lat. retia).
C'est probablement la bonne direction pour cette etymologie en effet. Mais
en presence d'un terme souletin, la premiere chose a faire, comme je l'ai deja
dit, consiste a verifier s'il s'agit d'un emprunt au bearnais ou au gascon, puis,
si ce n' est pas Ie cas, aI' espagnol, puis au roman en general, et au franc;ais
seulement en dernier recours, sauf pour des emprunts manifestement tres recents.
p.572.

Erreka 2 V, L, R, salac. 'surcos que se hacen en tierra para la siembra', L,
R, salac. 'raya del peinado, raya en general', BN, R 'rango, categorfa', BN
'hilera, alineaci6n', 'raya 0 ranuro del grano de trigo', salac. 'rastro, traza' ...
Sch. BuR 5 propone la separaci6n de erreka 'arroyo' etc. Quiza habrfa que
separar de un lado la acepci6n 'surco' de la de 'fila'. Para la primera podemas
proponer una explicaci6n celt. de rica (Pokorny, lEW 821). Para la segunda
tambien nos da la clave Sch. BuR 5 al comparar provo renc 'rango', de origen
germ. Luchaire Origines 45 confunde los dos erreka, pero alega bien para e1
sentido del celt. rica, gasc. arregue 'surco', arrega 'hacer los surcos', y dice
que todo viene dellat. rigare. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 74 (que sigue a
FEW 10, 387) busca su origen en un agasc. *arreka, que corresponde a Lescun
arriko 'surco'. Este mismo autor en ZRPh 71, 408 ve en el vasco el gala rika
Larrasquet 131 aduce bien bearn. arrec 'fila, raya' (derivado de *rica). Charencey, BSL 16, CDXXV compara bearn. arreque 'fila cavada para plantar arboles', arrec 'surco' y 'arroyo', arreca 'trasplantar, plantar en filas' ...
La propositon de Schuchardt de separer erreka 1 et erreka 2 est insoutenable. Le germanique renc a bel et bien donne une forme errenka en basque
par l'intermediaire du roman. II ne peut entrer en ligne de compte pour expliquer l'etymologie de erreka qui est bien connue.

COMMENTAIRE CRITIQUE SUR LES "MATERIALES... - Michel Morvan

295

p.573.
Erreketero R 'monaguiUo'. Su aspecto es romanico.
Certes, mais est-ce suffisant? De quel mot roman s' agit-il? II faut relier Ie
sens "enfant de choeur" a quelque chose de plus precis. Par ex. a I' espagnol
requete, intensif ("tres bien, bon"), cf. esp. requete-bien ou requete-beato, etc.,
lexicalise en *requetero en esp. populaire, puis passe en basque.

p.576.
Errenkura 1 V, G, AN, L 'queja, remordimiento', V 'escrupulo', 'intenci6n
buena 0 mala', G 'displicencia, falta de voluntad', L 'inquietud', errenkuratu
'quejarse'. Vid. arrangura. Como dice M. Pidal Intr. 17 de un 'arcaismo romanico'. La forma provo rencura es dada ya por Unamuno ZRPh 17, 141. Cf.
rencura.

Qu'il s'agisse du romanisme rencuralrancura, cela ne fait aucun doute,
mais encore une fois point n'est besoin d'aller chercher Ie proven<;al pour etayer cette etymologie.

p.577.
Errepitita BN, arrapitita salac., erregepetita L 'reyezuelo'. De errege. El
segundo elemento parece fro petit.
Le second element existe aussi en gascon (cf. rey-petit "roitelet"). L'emprunt direct au fran<;ais n' est donc pas necessaire.

p.578.
Erresuma 1 AN, L, S, salac. 'reino'. La derivaci6n del lat. regimen que
propone Lh. es imposible. La formas fro reaume, roiaume, beam. reaume, reyaume que da Charencey RLPhC 24, 147 no explican las formas con S. Servirfa
para explicar esto el resuma que de Ochagavia cita Iribarren 547 con el sentido
de 'hierro especial con el que cada ganadero marca a fuego los cuernos de sus
vacas 0 cabras y los aperos de labranza', y que el propio Iribarren relaciona
con erre y su? Tambien recuerda Iribarren 446 que resumen significa en la
Ribera 'resolucion, salida'. EWBS quiere reconstruir una forma *errefiima
como continuaci6n del fr. regime, pero (dice) la etimologfa popular enlaza con
errege y suma 'totalidad, suma' (!).
II y a longtemps que l'on s'interroge sur la structure et l'origine exacte du
terme erresuma "royaume", en effet deroutante. Ce n'est pas une raison pour
accepter n'importe queUe explication, comme celle a partir de erre "brfiler" et
su "feu"!! Le terme est obligatoirement compose de errege "roi" abrege en
erre-. Dire que les formes reaume, reyaume n'expliquent pas les formes avec
s est exact, mais il faut tenir compte de certains phenomenes phonetiques basques comme celui qui consiste a faire passer y a s. Une forme dialectale gas-
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conne rey(a)uma a pu se transformer en resuma > erresuma avec assibilation
palatalisee de la semi-consonne y. Un phenomene assez proche existe en biscayen et en roncalais ou i(h) devient ix, par ex. leixo pour leiho "fenetre". II
semble aussi qu'il y ait en navarais une forme ancienne reismo qui aurait pu
evoluer vers erresuma par metathese.
p.579.
Erresumet S 'mermelada'. EWBS Ie atribuye origen romanico, de *erresum- (dice) en relaci6n con esp. raeimo, provo razim, dellat. raeemus + suf.
-met = -mendu 0).
Nous revoici encore avec Ie provenc;al! La localisation souletine indique
ici simplement une var. du bearnais arrasimet "raisine, confiture".
p.579.
Erretaul 'retablo' (no 10 recoge Azkue). Littre recoge de Sheler que la antigua forma fr. era restaule. En relaci6n con esp. retablo, fr. retable.
Pourquoi ces complications? II s'agit simplement d'un emprunt au gascon
retaule curieusement oublie, une fois de plus. Le franc;ais restaule n'a rien a
faire ici, ni l'espagnol retablo.
p.582.
Errient BN 'maestro de escuela', errientsa BN 'institutriz, maestra'; Lh.
da la var. errejent. Como anota Azkue, es el fr. regent. Lo mismo senala Vinson RIEV, 10, 60.
Le franc;ais? Certes, mais Ie gascon aussi possecte regent!
p.583.
Errobi 'Nive' (el rio mas importante del Pais Vasco). Bouda, BuK 133
analiza a e-rrob-i y compara mingr. rob-u, lazo rub-a, o-rub-a 'Schlucht,
Fluss'.
Ce nom de riviere peut aussi s'analyser plus simplement par Ie basque erro
"souche" + ibi "gue" (gue des souches) ou a la rigueur par arr-obi "creux de
roche, caverne, grotte".
p.584.
Errokitu AN 'calificaci6n de hombre pequeno, achaparrado', errukitu BN
'persona pequena de cuerpo ruin'.
Aucun commentaire ni aucune analyse ne suivent cette entree. II convient
peut-etre de rapprocher ces termes du gascon arruit, arruido "ruine, detruit,
contrefait, chetif, de petite taille" (S. Palay, Diet., p. 73) ou du basque erruki
"pitie, compassion" (?).
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p.584.
Erromero V 'remora, pez pequeno': adaptaci6n de un cultismo, sin duda.
Oui, mais lequel? II faut sans doute y voir un emprunt au castillan romero
"poisson teleosteen du genre gadus ou eentrolophuspompilius".
p.585.
Errondana V 'colador'. Azkue se pregunta si sera del esp. arc. roldana;
pero no vemos ninguna acepci6n que 10 justifique.
II s'agit d'un derive du roman ou du vieux-castillan ronda "forme ronde",
d'ou "cuve, cuvier". Le terme rondana existe d'ailleurs en hispano-americain
pour designer une "rondelle".
p.587.
Esaga V 'vigueta que sirve para sostener el toldo de los carros'.
Aucun commentaire ni aucune analyse ne suivent cette entree. Sans doute
faut-il voir ici un compose de (h)esi "barriere, claie" et de aga "perche".
p.588.
Esenkusa AN 'disculpa', esenkusatu 'disculpar'. Sin duda es un romanismo en relaci6n con esp. exeusa.
Cette explication est un peu courte. II faut justifier Ie segment esen-. Ceci
doit etre fait grace a la comparaison avec Ie mot basque desenkusa "pretexte,
excuse" qui est un emprunt au gascon deseneusa "id.".
p.589.
Esginsail S 'desordenado', -keria S 'desorden'. EWBS analiza es

+

egin

+ sail (lit. 'trabajo no hecho').
L'etymologie de Lbpelmann est fausse. On a affaire sans doute ici a un
emprunt au bearnais esguinsalh "grosse corde faite avec du poil de vache, du
crin", esguinsalha "s'en aller en lambeaux" (S. Palay, Diet., p. 1033).
p.590.
Eskail/ezkail BN, S, ezkal L 'astilla'. Cf. eskoil. En relaci6n con eskai?
Cf. tambien ezpal N, G, L, R, S, ozpal V, zezpal/zozpal/zozpel/sozpal V 'id.'.
Bouda EJ 3, 113 reline todas estas formas y reconoce su origen romanico. Lh.
apunta a un beam. eskail (que no encontramos en Simin Palay). EWBS senala
el afr. eseaille, fr. eeaille.
Lorsqu'on cherche un correspondant roman en gasconlbearnais a une forme basque terminee par -ail, il faut chercher a -alh. On trouve alors facilement
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chez S. Palay escalh "copeau, eclat de bois". C'est aussi simple que cela et
evite bien des detours compliques et inutiles.

p.591.
Eskama 2 V, G 'escama de peces', ezkama AN 'escama', '6rganos membranosos de vegetal parecido a las horas'. Su origen es romanico, mas que del
lat. squama como pretende C. Guis. 233.
Cela va de soi puisqu'il s'agit d'un emprunt direct au castillan escama
"id.". Pourquoi ne pas l'avoir ecrit clairement?

p.592.
Eskarga V, 'enorme, tremendo', eskerga V, G 'enorme, demesurado,
atroz'. De aspecto romanico.
On notera ici une contradiction avec ce qui est dit de eskerga p. 595.

p.595.
Esker-aien G, AN esker-aihen S, ezkerraien G, AN ezkerraihen L, BN, S
(aker-aihen cita Bouda, que no recoge Azkue) 'madreselva'. Aker-aihen corresponderfa, como sefiala Bouda EJ 3,328, al nombre fr. 'chevre-feuille': las
otras formas acaso tengan alguna relaci6n con eskera.
II est peu probable que Ie premier element de esker-aihen soir eskera V,
G qui est un derive de esi "cloture, haie". II faut y voir plus sfirement ezker
"gauche", designant une plante grimpante it tige volubile s'enroulant en vrille
par la gauche comme c'est bien precisement Ie cas du chevrefeuille des bois
(lonicera periclymene).

p.595.
Eskerga V, G, eskarga V 'enorme, demesurado, atroz', eskargaro V 'enormemente'. De esker + ge (de gabe, bage), lit. 'ingrato' (Mich. FRV, 412).
II y a contradiction avec l'explication donnee p. 592 ("de aspecto romanico").

p.597.
Eskota V, G 'escota, cierta cuerda de las lanchas'. Cf. eskotera AN 'escotera'. Todo del anc. fr. escote, de origen franc. (Corominas, 2, 360).
Oui, certes, mais c'est d'abord un emprunt au castillan escota!

p.598.
Esku 'mano', 'derecho, facultad', R 'mano derecha'.
J'ajouterai it la liste des comparaisons nombreuses qui ont ete faites pour
tenter de trouver une parente ou une etymologie it ce terme, Ie tres interessant
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mot hongrois eskii "serment" (s hongrois = s palatal) beaucoup plus suggestif
que Ie hgr. kez "main" cite par Grande Lajos BAP 12, 315 qui remonte en fait
au finno-ougrien *kiite. Rappelons aussi que, contrairement a ce qu'ont pense
certains chercheurs, les termes esku "main, maindroite" et ezker "gauche" ne
sont pas apparentes. Le terme ezker est commun a toutes les langues romanes
pyreneennes. II provient d'un substrat, mais pas, comme on l'a dit aussi, d'un
substrat pre-indoeuropeen, car la racine *sker "gauche, tordu, etc." est bien
attestee en indo-europeen.
p.600.
Esku-manxo (S 'guante', acaso del fro manche) de esku.
Ie ne vois pas bien pourquoi Ie basque aurait emprunte Ie frangais (sic)
manche pour en faire manxo. II faut certainement y voir Ie mot gascon/bearnais
equivalent. Cf. manchou "manche" (S. Palay, op. cit.).
p.601.
Eskupe BN, S 'secreto', eskupeko N, V, G, R, 'propina', AN 'subdito'. EI
sentido metaf6rico de estas formas, 'secreto', 'propina', es, al parecer, una
creaci6n original vasca.
Sans doute est-ce en effet une creation originale, mais il faut en donner
l'etymologie: de esku "main" et pe "sous".
p.601.
Eskur/ezkur 'roble'.
Le sens corollaire "gland", pourtant aujourd'hui de loin Ie plus repandu,
n' est pas signale du tout.
p.602.
Esleitu 'asignar, disponer de una cosa en favor de alguien'. Lh. 10 compara
con fro ilire y tambien con formas antiguas de elegir, como esleer (frecuente
hasta el siglo XIII: Corominas 2, 220), esleido, esleyeron. En este sentido ya
Mich. RIEV 15, 388. EWBS sigue a Lh., pero al lat. vulg. *ex-legi-.
II faut plut6t y voir, plus simplement, un emprunt au gascon esliy(t)
"choix".
p.603.
Espalda S 'hombro'. Larrasquet compara beam. espalle, pero parece mas
cerca del esp., 0 provo espatla.
Que de detours inutiles (et encore Ie provengal!) pour un simple emprunt

a l'espagnol espalda!
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p.610.
Este V, G, AN (h)ertse S, ertze AN, L, R hertze BN (Pouvr.), erze AN,
L, R, salac. herze BN, erxe S 'intestino'. Mich. FHV 364 dice que debe buscarse en la composici6n la explicaci6n de la correspondencia r(t)z : st; en los
dial. mas orient. el resultado supone *rz, en los mas occid., *rtz. EI paso par
interversi6n de rtz a st se haria por mediaci6n de *rst. En Pamplona, la Cuenca
y valles de los alrededores de la capital navarra sefiala Iribarren 216 la doble
forma ercemines y escemines 'intestino delgado de cordero 0 de carnero que
se usa para hacer longanizas'. Coincide con que la primera parte de la palabra
es er(t)ze Oroz, Hom. Uranga 236 s., que sefiala tambien la influencia que haya
podido ejercer sobre este ellat. stentina, var. de intestina. Corominas Top. Hesper. 2, 303 que da esti se pregunta si tendra algo que ver con esp. estentino
< intestino, con este(n)ti, deglutinado el -ti. Charencey BSL 16, CDXXVI
piensa que es una "abreviaci6n" del romanico intestin. Omabeitia Rev. Euzkadi
23 (1913), 347 quire ver sencillamente ellat. exta. No parece posible relacionarlo como hace Grande con esi/(h)ersi 'estrecho', la palabra se puede considerar vasca sin duda, como 10 probaria la alternancia rs : s.
Les rapprochements avec Ie latin sont en effet tres douteux. Mais si Ie
terrne est purement basque, je ne comprends pas bien pour quelle raison les
auteurs refusent Ie rapprochement avec (h)ersi "etroit", qui me parait pourtant
assez judicieux.
p.612.
Estika S 'clase de manzana' (v. eztika). EWBS 10 deriva de ezti 'miel, dulce, etc.', cuya relaci6n no se ve.
Curieux commentaire des auteurs. La relation est au contraire visible. Ne
dit-on pas une "pomme douce" en fran<;ais par exemple?
p.614.
Estribo salac.. estribera S 'estribo'. De origen roman. Larrasquet sefiala el
beam. estribe(re). Cf. tambien esp. estribo.
II est evident que la premiere forrne est un emprunt
et la seconde un emprunt au bearnais estribere.

a l'espagnol

estribo

p.616.
Eternal S 'eterno'. Larrasquet sefiala el paralelo bearn. eternal.
II ne s'agit pas d'un parallele, mais bien d'un emprunt au bearnais en l'occurrence.
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p.620.
Etxusi 'feo'. De esp. hechizo (hechizu) segun Gorostiaga FLV, 39, 115.
L'etymologie proposee par Gorostiaga est fausse. On a affaire ici
simple variante du basque itsusi "laid".

a une

p.621/622.
Etzi 'pasado manana'. Campion Gram. 300, basandose en el P. Fita, campara etzi con atzo, y senala que este ultimo autar explico estas palabras por el
georg. 0). Sobre el problema semantico dice Campion: "me es imposible explicar como el cambio de las vocales inicial y final convierte a 'ayer' en 'pasado manana' ". Tambien Tromb. Orig. 149 se refiere a atzo. C. Guis. 101
dice que ozte 'despues' (cuya significacion no vemos en Azkue) con cambio
de timbre en el radical pudiera referirse al adverbio etzi? ..
J'ai propose egalement de relier etzi "apres-demain" a aintzi(n), aitzi "devant, avant". De meme que atzo "hier" serait apparente a atze "arriere" (en
arriere dans Ie temps), etzi pourrait etre "en avant dans Ie temps".

COMMENTAIRE CRITIQUE SUR LES "MATERIALES PARA
UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA VASCA",
ASJU XXV, 191-3, pp. 805-864 eulantz-galanga
10-06-1996
Michel Morvan

P.805
Euli 2V, G, uli AN 'persona cobarde'. Cf. oillo 'cobarde' , y la relaci6n
semantica con el esp. con el termino gallina (vasco oillo).
On dit certes en franr;ais "une poule mouillee" pour designer quelqu'un de
lache ou peureux, mais ici en I' occurrence on ne voit pas de lien phonetique
entre euli et oilo. Ii semble beaucoup plus vraisemblable qu'il s'agisse simplement d'un sens secondaire de euli "mouche".

P.806
Eun 2V, G ehun L, BN, S 'lienzo', V 'oficio 0 acto de tejer', ehiin S 'id.'.
La derivaci6n de eo (eio, ego) es segura (si no es una simple variante). Por
ella ha de rechazarse la comparaci6n que pretende establecer C. Guis. 171 con
i.-e. weg- 'tejer' (Cf. Pokorny lEW 1117). En cambio este autor quiza al relacionar con geun 'pelusa, moho, telarafia' tenga mas interes. Foneticamente
pudiera reducirse a eun, pero es mas que discutible.
Le lien entre "tisser" et "toile d' araignee" est en effet tres interessant et
convaincant. Ii aurait ete bon de rappeler aussi que la racine *eio est la meme
pour "tisser" et "moudre" d' ou eihera "moulin") aussi curieux que cela puisse paraitre a premiere vue, Cette identite est due au fait que Ie tissage est etroitement lie au broyage du lin, d'ou cette origine commune de "broyer, tisser"
et "moudre".

«

P.809
Euskal-*Euskel-. Variantes de euskera en composici6n.
Cette forme en composition est sans interet comme entree d'un dictionnaire etymologique.

P. 810/811
Ez 'no? ni', 'excepto', 'negaci6n, carencia, falta'. Con articulo, eza 'la
negativa, la penuria, la falta'. Al existir una forme ze en V ant. (limitado al
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imperativo y al subjuntivo), Mich. FHV, 422 considera natural reducir ambas
formas a una antigua base bisihibica *eze, con acento inicial cuando segufa
enclisis de forme verbal de indicativo, y era proclftica ante un imperativo acentuado. Charencey RIEV*, 510 acude al celt. 0 la hace explicable por ellat. ex,
respondiendo a sin y non; en gala eks. En ant. irl. ess, ass, as 'sin'. Lafon,
Systeme 1, 533 y ESL 53, 248 supone una forme originaria *etz 0 *ets. Este
ultimo autor ibid. y Gern(ka-EJ 1, 46 ha propuesto la comparaci6n con cec.
thsa, coincidiendo con Tromb. Orig. 148, que por su parte aproxima tambien
thusch co 'no' y avaro heco verbo negativo, 10 que acepta Bouda EKE 55. Este
por su parte Verwandtschaftverhiilt. 76 ha comparado chukche ii- a- prefijo
negativo, y 10 mismo tendrfamos en fines del Volga y samoyedo e-, tungus a'no ser', y entonces en e-z habrfa que analizar un doble negaci6n con dos elementos, 10 que ya es demasiado analizar. Lafon, Word 7, 244 repite comparaci6n con CC ca y co, y quiza -ss- en algunas lenguas varo-andi con citas de
Tromb. y DTmezil. Giacomino Relazioni 8 compara con copto at, ath.
La bonne piste est constituee par la comparaison avec l'ouralien e-. Mais
les auteurs ne sont pas alles assez loin, car Ie e- negatif des langues ouraliennes
et tchouktche est prolonge par des formes ele en finnois et en youkaghir, avec
un element verbal *le "etre", ce qui prouve bien qu'il s' agissait al' origine d'un
verbe negativant. Or Ie correspondant altalque de cette structure negativante
est ese en vieux-mongol, en toungouse et en vieux-japonais, sans doute d'un
plus ancien *e-se "ne pas etre". Cette forme cOIncide parfaitement avec la reconstruction de Michelena et de Morvan (cf. these de doctorat Les origines
linguistiques du basque, Bordeaux, 1992, pp. 268-282).

P.814
Ezein (Oih.) 'cualquiera', V (arc.) 'ninguno'. Uhl. cit. por Gavel RIEV 12,
97s. explica esta voz como reduci6n con sfncopa de la 0 y reducci6n del grupo
tz resultante (quiza escrito aun en el eceyn de Dech.) de edozein (q.u.).
On peut aussi, peut-etre de maniere plus economique, se contenter d'une
analyse a partir de *ez-zein.

P. 817/818
Ezker 'mano izquierda', V, G, AN. 'zurdo', ixker S '(mano) izquierda'.
En primer lugar es preciso tratar de la voz vasca con prov., cat. esquer, esp.
izquierdo y esquerro, port. esquerdo, Arm. "esquer", esquerde'izquierdo',
beam. esquerra man 'mano izquierda' que relaciona con vasco esku 'mano'
siguiendo a Mahn y Van Eys. REWanade cat., langued., gasc. esquerre, fern.
-erro, -erdo, todos procedentes del vasco ezker. En la extensi6n hacia el norte
insiste Rohlfs, Le Gascon, 56, reconociendolo hasta en las regiones montafiosas
como Lot y Cantal. Este mismo en Man. Filo!. Hisp. 89 deduce que la forma
es prerromana, de su existencia en esp., port., cat., gasc. y vasco. Sch. ZPRH
23, 200 se niega aver la posibilidad de que del pequeno territorio pirenaico
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del vasco la palabra izquierda se haya extendido a toda la Penfnsula, incluida
Francia merid. y -dice- Cerdafia (?). Mas bien la tiene por resto iber. (asf
10 recoge FEW 3, 337) 0 germ. En cambio, mas tarde, RIEV 6, 275 Y 8, 329
se manifiesta dudoso en cuanto a la derivaci6n del esp. izquierdo sobre ezker.
Esta relaci6n la admite KrUger Problemas Etmologicos 69, Mariner ELH 1,
217, Rohlfs ZRPh, 48, 402 Y H. Kuen. ZRPh 66, 116. Pero si se admite la
semejanza evidente con las formas catalanas y transpirenaicas, el esp. y el port.,
no pueden separarse del conjunto del problema, y esto acepta precisamente
Omaechevarria BIAEV (1947), 136. Corominas 2, 1014 cree que la palabra es
pirenaica (sin que esto quiera acaso decir del todo que sea vasca). Se documenta como nombre mozar. Exquerdo en una escritura toledana de 1117, y en
el mismo siglo XII en Daroca y Sahagun. Cree Corominas que el cambio es
siempre de rr a d y nunca al contrario, la etimo16gia que acepta este autor es
la propuesta por Mahn y Van Eys, esku oker 'mano torcida', 0 en celtib., con
cruce con celta kerr, esku kerro > eskerro. Mich. BAP 11, 296s., a prop6sito
de esto, observa que ezker tiene z en todos los lugares que distinguen z y s.
Ademas, dice, la silbante predorsal de ezker tuvo que resistir a la asociaci6n
natural con la apical de esku y eskui(n), etc. Afiade ademas que si queremos
pensar en 'mano torcida', 'contrahecha' se puede partir de oiher (Oih., Pouvr.)
en lugar de oker. En resumen duda de que el primer elemento sea esku y no
otras cosas. En ZRPh 83, 606 menciona 'ezker, rom. izquierdo' y dice: 'la
propuesta, un tanto aventurada, de O. Szemerenyi Rom Phil. 17, 413, que obtiene la forma vasca y la espanola de *scaeuoteros, que 61 irnagina
*squae(uo)tero- > *squedro, *squerdo (!). Tovar, BAP 7, 454 y 583, ZCPh
24, 188s. y El eusk. y sus parientes 26ss. (y 114) supone que en la terminaci6n
del esp. y port. -do, -da se halla el resto de una forma que serfa *esku-erdi
'media mano'. Cree que foneticamente la z en vez de s puede defenderse (en
contra, Mich. supra) asf como la reducci6n de kue a ke y la perdida de la sflaba
final; de esa manera el termino *esku-erdi, que semanticamente tiene paralelos
en lenguas muy distintas (irl., fino-ugrio y lenguas de Africa, en la cuales se
indican los 6rganos que son dobles con el termino medio para designar el singular: un ojo = medio ojo, una mana = media mana etc.) se habrfa conservado
por la tabuizaci6n de la izquierda ...Hubschmid Thes. Praerom. 2, 20 Y ELH
1, 50 relaciona ezker con las formas romanicas, con una simplificaci6n de we
o ue primitivo en c (cf. Mich. FRV, 167), cambio que segun el debi6 de producirse antes del siglo X (p. ej. villa Ezkerra en 979, Cart. SMill. 71).
Menciona tambien el occit. esquer, fern. esquerra. Dice que las variantes
con d deben ser explicadas partiendo del sustrato preroman, que no puede salir
del vasco primitivo como palabra de sustitucion, puesto que el concepto de
"izquierda" es frequentemente tabu. Las insostenibles hip6tesis de la extension,
dice, fueron expuestas porquc no se pensaba que el vasco ezker descansara
sobre una forma basica *eskuerr-, ezkuerd- (aunque M.-L, dice, operase ya con
la forma prerromanica esquerr-) y porque la hip6tesis de un sustrato prerro-
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mana mas extendido relacionado con el vasco, pareci6 a algunos investigadores
demasiado atrevida..
L'etymologie qui consiste a rattacher ezker "gauche" a esku "main droite"
est manifestement fausse. Le terme ezker est effectivement pyreneen pre-roman, mais neanmoins indo-europeen, ce qui n'est pas dit dans Ie commentaire
ci-dessus. II s'agit en effet d'une racine indo-europeenne *sker "tordu" (avec
s- labile) bien attestee. Quant a esku "main droite", il faut au contraire y voir
un terme purement basque et autochtone (qui rappelle curieusement Ie hongrois
esku "serment"). La presence de ezker avec la prothese e- typique rajoutee aux
termes indo-europeens debutant par Ie cluster sk- dans toute la zone romane
(type scala> escala, etc.) renforce l'idee deja ancienne maintenant que des
Indo-europeens ont occupe l'Europe de I'ouest et du sud a une date anterieure
a celle admise generalement (epoque celtique). Cette idee est aujourd'hui revenue en force avec les travaux de l' archeologue anglais Colin Renfrew.

P. 820
Ezkontsari V, L, BN 'dote de matrimonio'. Parece confirmar la etimol6gia
latina dada para ezkondu, y corresponderfa al adj. lat. completo sponsalis.
II est beaucoup plus probable que nous ayons ici un compose ezkont- avec
Ie basque sari "prix" comme second element.

P.822
Ezne c, esne V, G, L, BN 'leche', V, G, R salac. 'savia'.
Aux comparaisons avec d'autres langues qui sont presentees il convient
d'ajouter Ie mongol usn, usun, sun "lait". Le u mongol est souvent rendu par
la graphie e chez les specialistes de cette langue. Par ailleurs, les auteurs auraient dO citer dans leur developpement de cette entree Ie terme basque zenbera
"fromage mou".

P. 826
Eztarri AN, V, G, R, eztari (Lh.), iztarri N, R, S, istari S 'garganta'.
II faut compter aussi avec les formes relevees dans la toponymie comme
par ex. Ezterenzubi, Ezterengibel en BN, soit une base *ezter- qui permet des
comparaisons avec d'autres toponymes ou hydronymes francais comme Ie
Massif de I'Esterel ou la riviere Esteron, affluent encaisse du Var dans les
Alpes Maritimes. Cf. aussi en basque du nord eztera BN "acequias profundas
adonde llega el agua en pleamar" (Azkue).

P. 828
Eztiro G 'poco a poco' Cf. astiro V 'con pausa'. De esp. estirar?
II s'agit plus vraisemblablement de ezti "doux", d'ou eztiro "doucement,
peu a peu".
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P.829
Ezur G, AN, L, BN, R, hezur L, BN, S, enzur (ezur) R, azur V 'hueso',
exur (Pouvr.), hexur (Duv. ms.) 'huesecillo', ezur S 'rastrojos de argoma, tronchos de berza que quedan en tierra despues de la siega'. Segun Mich. FHV
119, Emerita 17, 210ss y BAP 6,451 las diversas variantes pueden muy bien
proceder de una base *enazur (0 *anezur ?) con e- prefijo, y metatesis, tras n- > -h-; asf 10 dirfan la existencia del R enzur y el V azur junto con las demas
form as. Lafon Mel. Gavel 58 y EJ 2, 360 adelantaba la posibilidad de que en
enzur tengamos una n epentetica, 10 que sefiala tambien Bouda BuK 1Z8 al
encontrarse con que ya Uhl. Lautlehre 52 habia supuesto que enzur era la forma primitiva. Sch. RIEV 6, 27Z supone que en azur/ezur tendrfarnos articulo
inicial, a 10 que se adhiere Lafon !lee.
II est tout a fait incroyable qu' a aucun moment il ne soit fait allusion au
doublet de ezur "os" qui est zur "bois", alors que c'est la un des aspects les
plus fondamentaux de la couche lexicale basque autochtone la plus ancienne,
a l'instar de l'autre doublet elur *lur "neige/terre" qui revele, comme aitz "pierre" par ex. Ie caractere neolithique, voire anterieur, de cette couche lexicale
primitive, d'une importance considerable du point de vue culturel, linguistique
et ethnographique.

P.829
Ezurri S 'glandulas, tumor accidental', izorri BN, kurri V 'glandulas', ixurri R.
II aurait fallu citer egalement, me semble-t-il, Ie terme izurri "epidemie,
peste" en relation evidente avec izurri "glande, bubon, etc.".

P.830
Fabora, fagora, fabore 'favor' (En Lh., no en Azkue). Del roman favor
como indica Philips 11, C. Guis. 139, etc.
La forme fahore provient plutot d'un emprunt direct au latin favorem.

P.831/832
Falkoin L, falku S (falko) 'halcon' (falta en Azkue). De origen romanico
evidente como Ie demuestran Charencey BSL 14, Lh., C. Guis. 140 y 275, (ya
en Luchaire) etc., del lat. falconem, no del esp hafcon (a pesar de la forma
falcon, ya en Cid: Corominas 2, 870), ni fro faucon, provo falco y similares, y
menos del tipo italiano falcone, a pesar de la semejanza (Cf. Mich. FHV 1,
14).
II faut au contraire de ce qui est dit en faire un emprunt au vieux-cast.
falcon et non au latin falconem qui aurait donne en basque falkone avec conservation du -e final. Le proven<;al et l'italien n' ont rien a faire ici.
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P.832
Fangal S 'hombre insaciable' Lh. 10 traduce con fr. fringale cuyo origen
esfaim + bret. gwall 'malo'. Se halla en fr.faimvalle, norm.frainvalle (Littre).
II s'agit en realite simplement d'un emprunt au bearnais fangale "id.".
L'exemple du normand n'apporte evidemment rien du tout a cette etymologie.

P.837
Fede S 'fe', pede(a). Del lat. fidem, como sefialan Lh., Larrasquet, etc.
Tambien segun Mich. FHV 226 es prestamo antiguo.
Certes l'anciennete de l'emprunt ne fait pas de doute, mais c'est a l'epoque
du roman plutot que du latin qu'il a eu lieu, lorsque Ie i latin etait deja passe
a e et avant la contraction de *fede en fe.

P. 837
Feit. BN 'juicio, estado normal' EWBS Ie atribuye origen fr., del afr. veir
dit

« lat. vere dictum), fr. verdict (?).

Cette etymologie est douteuse. Le point d'interrogation final est bienvenu.
Un emprunt au gascon feyt 'fait' serait plus vraisemblable.

P. 842
Fiola S 'redoma'. Del fr. fiole, como anota Larrasquet (cf. tambien provo
fiola, bearn. fiole).
L'emprunt au bearnais est bien plus vraisemblable et plus lagique que
l'emprunt au frangais en I' occurrence.

P. 849
Friko BN 'francachela, comida de glotones' (Lh. 'fripon'). Azkue sugiere
como origen el fr. pop. fricot, e igualmente Charencey RLPhC 24, 149 YRIEV
1, 156 y C. Guis. 128 (cf. bearn. frico).
Puisqu' on a Ie bearnais frico, pourquoi en faire un emprunt au frangais?

P. 855
Gabinet S 'armario'. Lh. campara beam. cabinet, pero es mejor pensar en
el fr., si aceptamos a Corominas 2, 607.
L'emprunt au frangais serait meilleur uniquement parce qu'il est propose
par Corominas ? C'est curieux. L'emprunt au bearnais est bien plus lagique
ici. Cf. S. Palay, Dict. du Beam. et du Casco Mod. S. V. cabinet, gabinit "armoire, buffet, cabinet".
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P.858
-gaillu N, L, R, S, -kaillu N, L, S: sufijo que indica causa, materia que
sirve para algo. Derivado de gai 2 , como indica Bouda BAP, 20, 483.
La forme gailu avec 1 simple devrait figurer en entree, car elle est de loin
la plus courante. Ie note une contradiction avec la p. 856 ou Ie rapprochement
de -gailu et de gai par EWBS est rejete comme 'ciertamente indefendible', tandis que p. 858 la meme derivation a partir de gai par Bouda est acceptee.
P.862
Gaitz c., gatx V, R, S 'mal, dolencia, enfermedad', AN, V, G, L, S 'diffcil', N, R, S 'vigoroso' AN, G, L, R 'imponente, enorme', N, V, G '(tierra)
dura', BN, S 'malo, defectuoso', c. 'dano'.
En ce qui concerne une recherche d'etymologie intra-basque, on pourrait
se demander s'il ne faudrait pas rapprocher les deux termes gaitz "mal, mauvais" et gatz "sel, amer" (?).
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BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA:
RESURRECCION M. a AZKUE SARIA
Bilbo, 1996-02-22
Jon Mancisidor,
Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria
IPUIN ETA BERTSOAK

Lagun agurgarriok, egun on:
Mahaikideok: Haritschelhar, jaun euskaltzainburua, J.M. Lekuona jaun buruordea,
eta Juan Luis Goikoetxea jauna, egun on.
Egintza xume honetan, euskal literaturari buruzko berri onak ematera gatoz:
Lehenik eta behin, narrazio eta olerki sailean, haur eta gazteen arloan, "Azkue"
sarien banaketa egingo dugu.
Ondoren, igaz irabazle izan ziren lanak bilduz, argitaratu dugun liburuaren aurkezpena eta eskaintza egingo dugu.
Jakingo duzuenez, sari honek gaur eguneko ezaugarriak dauzkanetik, antolatzen
den bosgarren edizioa da honakoa.
Hala ere, BBK-k, euskara eta euskal literaturari eskainitako laguntzak, tradizio zaharragoa dauka.
Hor dauzkagu, esate baterako, urtero-urtero antolatzen diren beste sari garrantzitsu
batzuk ere:
Txomin Agirre saria eleberri arloan,
Toribio Alzaga saria antzerki arloan,
Felipe Arrese Beitia saria olerkian eta
Mikel Zarate saria saioan.
Sari hauetarako deialdia, gutxi barru egingo da, eta hau, BBK eta Euskaltzaindiaren
arteko lankidetza, estu bezain tradizionalaren emaitza da.
Gaur banatuko ditugun sariei dagokienez, azpimarratu beharrekoa da, aurkeztu diren 40 lanak, kalitate handikoak izan direla, eta sarituak oso maila altukoak direla.
Ez dute Ian erraza izan epaimahaikideek, eta horrek atseginez betetzen gaitu, sariketa honen antolatzaile eta babesleok.
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Itxuraz kontrajarriak izan arren, elkarrekin, garrantzi handia hartu duten bi egitate
aipatu nahi ditut: aurreko urteetako egileak, berriro ere aurkeztu izana, eta, kalitate handiko hautagai berrien agerpena.
Lehenengoak, egileen tinkotasuna eta, euskal literaturaren arloan, izan duten aurrerapena erakusten digu.
Bigarrenak atseginez betetzen gaitu, sariaren beraren eta, gure literatura idatziaren
iraupenerako, etorkizuneko berrne direlako.
Ezin da egintza honetan, aipatu gabe utzi, izenpetzen ez dutenen garrantzia: egile
gazteak parte hartzera bultzatu eta, beren iradokizun eta zuzenketekin, laguntzen dieten
irakasle eta senitartekoena, alegia.
Horrela, gainera, literaturarekiko atxikimendua, sormenezko iharduera bilaka dadin
ahalbidetzen baitute.
Guztiei, eskerrona adierazteaz gain, ondo eginagatiko ezagutza adierazi nahi diegu.
Zuen lanak bidaliz parte hartu duzuenoi, eskerrik asko, BBKren izenean.
Idazten, eta sari hauetara zein beste batzuetara ere, aurkezten segi dezazuen, animatu nahi zaituztegu. Zuentzat ona izateaz gain, euskararentzat ere ezin hobea delako.
Irabazi duzuenoi, gure zorionik beroena, eta animoa, zuen Ianaren bitartez, etorkizuneko sortzaile bilaka zaitezten.
Liburuari buruz ezin gauza handirik esan. Hortxe daukazue guztiok.
Xumeki aina, gustu handiz jaso ditu, aurreko edizioko irabazleen lanak, Juan Luis
Goikoetxea irakasleak, xehetasunez eta maitasunez, gauza bakoitza bere Iekuan egon
dadin prestatua.
Aurrerantzean, ahalik eta hedapen handiena ematea besterik ez zaigu geratzen, liburuak merezi du eta.
Besterik gabe, Euskaltzindiarekin, euskaI literatura, batik bat gazteengan, sustatzeko lankidetzan aritzeak, gure Kutxa atseginez betetzen duela adierazi nahi dut.
Gure ustez, honela, egunez egun, gure hizkuntza, gure kultura eta gure Herria eratuz
goazelako.
Eskerrik asko.
Ondoren, Euskaltzaindiaren, Lekuona jaunak literatura batzordeko buruak epaimahaikideen akta irakurriko duo
Bertan, aurtengo "Azkue" sariak nortzuri egokitu zaizkien adierazten da.

1995eko RESURRECCION M.a AZKUE SARIA
Bilbo, 1996-02-22
Juan M." Lekuona

RESURRECCION M." DE AZKUE sariak EUSKALTZAINDIA eta BILBAO
BIZKAIA KUTXA FUNDAZIOAren ekimenez antolatzen dira urtero olerkia eta narrazio arloetan eta haur (10 eta 13 urte bitarte) eta gazteentzat (14 eta 17 urte bitarte).
Sari hauek aipatu erakundeek urtero antolatzen dituzten bost sarien multzoan daude: aipatutakoaz gain, Txomin Agirre elaberri saria, Toribio Alzaga antzerki saria, Felipe
Arrese Beitia olerki saria eta Mikel Zarate entseiu saria.
1991n erakunde biok, 1958tik antolatu ohi ziren sarietako batzuk batu eta deialdia
urteroko maiztasunez egitea erabaki zuten, eta horrelaxe sortu zen egungo deialdia.
Oraingo mintzagai dugun Resurrecci6n M. a de Azkue izenekoan, hiru sari antolatzen dira arlo (olerkia edo narrazioa) eta adin bakoitzeko. Lehenengo sariari 50.000 pta.
egokitzen zaizkio, bigarrenari 40.000 eta hirugarrenari 30.000.
Horrez gain, 10.000 pta.ko zuzkidura ezarri da irabazleen laguntzaileentzat. Oro
har, lehiakidea parte hartzera animatu eta beraien sormen lanean laguntzen dieten irakasle edo senitartekoak izaten dira.
Azkenik, sari gehigarri gisa, Ian sarituak biltzen dituen liburua argitaratuko da.
Egintza beronetan aurkezten dugu 1994ko sariak biltzen dituena, eta lehiakideetako askok sariari esker ikusi dite lehenbizikoz euren lana argitaraturik. Liburua Juan Luis Goikoetxea irakaslearen gainbegiraketa teknikoaz egiten da eta dohainik banatzen da ikastegietan eta BBKren Kultur Aretoan.
I995eko deialdira 40 Ian aurkeztu dira eta Xabier Altzibar, lfiaki Bernaola eta Joan
Otaegik osaturiko epaimahaiak ondorengoei esleitu die saria:

Haurrak (10 eta 13 urte bitarte)
Olerkia

Aurkeztutako lanak: 3.
1. saria: "Natura eta Gizakia", Arantzazuko Gaizka Amondarainena Laguntzailea:
Karmele Angoitia. Arratia Ikastola.
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Narrazioa

Aurkeztutako lanak: 4.
1. saria: ''Tim kale txakurraren istoria", Beasaingo Irati Goikoetxearena. LaguntzaiIea: Jon Elosegi. Alkartasuna Lizeoa.

2. saria: "Non daude nire ardiak". Arantzazuko Gaizka Amondarainena. Laguntzailea: Karmele Angoitia. Arratia Ikastola.

Gazteak (14 eta 17 urte bitarte)
Olerkia

Aurkeztutako lanak: 20.
I. saria: "Zuri", Ondarroako Leire Bilbaorena.

2. saria: "Egusentirarte", Anoetako Joana Garmendiarena. Laguntzailea: Elena Baraibar. Laskurain Ikastola.
3. saria: "Non deus sed femina", Markinako Unai Gotirena. LaguntzaiIea: Mari Eli
Ituarte. Lea-Artibai Ikastetxea.

Narrazioa

Aurkeztutako lanak: 9.
I. saria: "Beste urtebete oraindik", Ikaztegietako Maialen Zubeldiarena. Lagunkailea: Ifiaki Zubeldia. Aita.

2. saria: "Aurkako bikoiztasunaren gurpila", Beasaingo Ekaitz Goikoetxearena. LaguntzaiIea: Jon Elosegi. Txindoki BatxiIerato Institutoa.
3. saria: "Exilioa zen", Arantzazuko Nagore Amondorainena. LagunkaiIea: Juantxu
Rekalde. Arratia Institutoa.
Aipagarria da oraingo irabazleetako lauk (Unai Goti, Ekaik Goikoetxea, Nagore
Amondorain eta Maialen Zubeldia) saria eskuratu zutela aurreko edizioren batean eta
adin txikiagokoen maHan; beraz, agerian geratu dira beraien sormen lanaren aurrerapena
eta finkapena.
Leire Bilbaok, bestalde, Ondarroako Agustin Zubikarai saria eskuratu zuen; beraz,
Resurrecci6n M.a de Azkue sari honek euskarazko literaturan erakutsi duen ekintasun
eta kalitatea berresten dizkio.

IPUIN ETA BERTSOAK

1994ko 'Resurreccion Maria Azkue' sarien argitalpena
Bilbo, 1996-02-22
Juan Luis Goikoetxea

Oraingo honegaz, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak laugarren liburua argitaratzen
duo

Urteroko ohiturari jarraituta, 1.000 ale inprimatu dira.
Ipuin eta Bertso liburu hau, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak, eskola,
ikastola zein ikastetxeetara bidaltzen duten arren, egoki eta bidezko da nork bere gazteerakundetik behar dituen aleak eskatzea; gutxienez eskatzeko ardura hartzea. Gainerako
irakurleek aski dute liburudendetara hurreratzea.

IDAZLANETAKO BERBAK ETA IDEIAK

Liburu freskoa da Ipuin eta Bertsoak izeneko hau. Gazteen eskutik datorrena. Berria. Eta nori ez zaio zerbait berriaren irakurketa gustatzen? Nork ez du artearen lurralde
turistikoetan zehar bidaiatzea atsegin? Guk irakur dezagun, baina, sortzaileak behar dira.
Ideien sortzaileak. Ezen hizkuntzaren ezintasunean baino ideia berrien gabezian kausitzen baitut nik literatur liburuen erakarpenik eza. Irakurri ditudan testu batzutan berbak
egiten du ideia, ez da ideia hitza sortzen duena.
Zuek Ekain, Goiuria, Oibar, Urtzi, Javier, Arkaitz eta Ekaitz -beti ere duzuen adin
desberdintasunetik-, ohartuko zineten, idaztearen ekintzak berak argitu egiten duela
guregan, aurretik oso diafano bereizten ez genuena, nahiz eta geure barruan gorde. Idaztea, erdi lotan dauzkagun ahalmenak bizkortzeko bidean oso ihardunbide aparta da.
Guzti hori diot, uste dudalako, ondo idatzi gura bada, esperientziatik abiaturik behar
dela. Norbere bizitza deskribatzea interesgarriago gerta daiteke besteentzat, liburu hemengo nahiz hangotik jasoa baino.
Idazle trebatuak zein gazteak, beti idazten du ederto, baldin bere posibilitate eta
interesen arabera eskribatzen badu. Badakit zuetariko zenbaitek papereratzeko zeneukaten apurrak ez zirudiela, berez, ezer harrigarririk. Hala ere, gutxienez modu harrigarrian azaldu duzue. Gutxi ez dena. Zeren garai desberdinetan, literaturaren ederrak
berak ere janzkera berria behar baitu atsegin gertatzeko.

320

EUSKERA - XLI (2. aldia)

LIBURUKO IDAZLEEN TIPOLOGIA

Berba egiten duen erara idazten duen autorea aurki bageneza, zer ondorioztatuko
genuke? Oraindik ikasteari ekin behar diola bai, behintzat. Ezen ezagutu beharrezkoa
baita testu idatziak ez direla espontaneoki sortzen, ahozkoen modura. Aitzitik, testuak
idatzi eta berridaztekoak izanik, zuzendu eta berzuzendu behar direla. Euskara ezagutzen badu ere, idazketarako estrategiak ez menperatzean, idazlea blokeatu egiten dela.
Kodigoa bereganatuta daukan arren, idazteko estrategiez ere jabetzeko premia duela.
Horrenbestez, erran dezadan: nor naiz ni zuzentzailea, hamairu urteko neska edo
mutilak dago aditza orrialde berean hamabost biderrez errepikatzen badihardu, aldatu
edo zuzentzeko? Hori eginez gero, ez litzateke egileak sortua, antzeko beste bat, baizik.
Zer esan, aldiz, kodigorik gabeko idazleaz, euskararen menperatze nahikorik ez izatean, arestian aipatutakoaren antipodetan dagoenaz? Honetan, "bona fide", epaimahaiak
malgutxuegiak ere badirela baieztatzen ausartuko nintzateke, sarituriko testuren bat edo
besteren kasuan. Egia da, bestalde, idazle batzuk kodigoan ez darakustena, konposizioko estrategietan jantziak izatearen bidez, lor dezaketela idazlana duintzea. Hala eta guztiz, kodigoari dagozkion ortografia, gramatika, testu-kohesioaren gabezia eta abar ere
beharko lirateke minimoetan jagon, urterik urtera maila josoagoa eskatuz joateko.
Baietz onartu gazteak, gero eta gehiago eskatzen diozun neurrian, bera ere halaxe erantzuteko gai sentitzen dela.
Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak eta Euskaltzaindiak, saria irabazi duzuelako zorionak emateaz gainera, idazle jantziak izateko bidean goien gradora hel zaitezten animatzen zaituzte. Zuei eskerrak, badauka gazte euskaldunak irakurliburu berria Ipuin eta
Bertsoak liburu polit honegaz.
Arkaitz Estiballesek idatzi eta metroaren asaba zahar izan zitekeen azaleko trenmakinaren azpian ageri den testuak dioskunaz amaituko dut:
Egon nintzen behiala
estazio zahar batean zure zain
zain amodioaren trena noiz etorriko
etorriko zinenean agurtzeko
agurtzeko eta musu emateko
emateko zerbait baineukan
neukan bihotzerdia hain zuzen ere
hain zuzen ere zain nengoen.

RESURRECCION MARIA AZKUE SARIA:
IPUIN ETA BERTSOAK
Bilbo, 1996-02-22
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jaun-Andereak eguerdi on!
Bozkarioz beterik nago bi arrazoinengatik. Lehenik, erran didatelakotz egun agertzen diren Janak kaJitate onekoak direJa eta bigarrenekorik, dueJa bizpahiru urte irabazi
zutenak, berriz ere gure artean dauzkaguJa bertze goragoko sari baten jasotzeko. Horrek
erakusten du segitzen duteJa, nahi duteJa idatzi, haien gogokoa dela euskararen jabe
izaitea, hitz egokiak aurkitzea, joskera ona zaintzea dituzten ideien azaltzeko. Alabaina,
hori da bide zuzena eta bakarra, idazle izaiteko, idatzi, ezabatu, berriz idatzi, onetik
hobera joanez...
Zuek, haur eta gazte maiteak, izanen zarete biharko euskal idazleak, baina argi eta
garbi izan dadila zuen gogoan idazle izaiteko bidea ez dela bide erraza eta laburra, zaila
eta luzea aldiz, nahi baldin baduzue euskararen edertasuna zaindu, bertze edertasun baten sortzeko, idazlea baita, berez, edertasun sortzaile.
Bilbao Bizkaia Kutxak eta Euskaltzaindiak bortz sari emaiten ditugu elgarrekin eleberri, olerki, antzerki eta saiakera sariak idazle helduentzat. 'Resurrecci6n Maria Azkue'
deritzan sari hau gazteentzat sortua da, arrakasta handia daukalarik.
Egun, aurkezten dugu, iaz saristatuak izan diren lanak liburu batean. Badakit idazlearen ametsa dela argitaratua izaitea, ikustea liburu batean berak idatzi duena, bertze
batzuei, hots irakurleei eskainia. Hori lortu duzue, gazte maiteak, Bilbao Bizkaia Kutxari esker ez baititu sariak emaiten bakarrik, baina argitaratzen ere saristatuak diren
lanak.
Beraz eskerrik beroenak, Bilbao Bizkaia Kutxari eta ere zuei saristatuak izan zaretenoi eta baita partaide izan diren bertze guziei.
Aparteko eskerrak epaimahaikoei eta zuri Juan Luis Goikoetxea jauna, egun aurkezten den liburuan izan duzun partaidetzagatik.
Zorionak denei!

BERNARD ETXEPARE:
LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE

/ruiiea, 1996-0/-24

BERNARD ETXEPARE: LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
lruiiea, 1996-1-24
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Nafarroako agintari jaunak,
Euskaltzainkideak,
Entwle jaun andereak, egun on.
Bilduak gara egun Bemart Etxeparekoaren inguruan, haren obra berriz argitaratzen
baita 450 urteren buruan. Orduan, lehen aldikotz inprimatu zen euskara, Etxepare-k
wen ametsa betez osoki, erakutsiz euskara zela "scriba dayteyen lengoage bat". Orduan
aldarrikatu wen "Kontrapas" deritzan olerkian mew famatua: Euskara, jalgi hadi kanpora, errepikatuz gem, plazara... mundura... mundu guzira... dantzara.
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Hain zuzen, edizio berri honekin euskara jalgitzen da mundu guzira, itzulpenei esker: frantsesa, gaztelera, ingelesera, alemanera, eta itailiera, mundu zabalean hedatuenak
diren hizkuntzetara. Itzulpenei esker, jadanik frantseseskoa eta gaztelerazkoa eginak ziren, mundu guziak jakin dezake gure lehen olerkariaren pentsa-moldea. Etxepare-ren
orduko ametsa betetzen da XX. mendean Xabier Kintana euskaltzainari esker.
Eskerrak bihurtuko dizkiot Kintana adiskideari ideia ederra ukan duelakotz, bildu
dituelakotz ere bertze hizkuntzetako itzultzaile bikainak. Haiek ere har ditzatela ene
eskerrik beroenak.
Liburu hau ez zen agertuko ez balira bilatu diru iturriak. Elgarrekilako diru-laguntzarekin beti zerbait on egin daiteke. Nafarroako Gobernua, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Euskaltzaindia
bildu dira edizio berri honen agertzeko. Ene eskerrik bizienak eskaintzen dizkiet denei.
Edizio hau ez da bakarrik atzerritarrentzat egina, euskaldunentzat ere bai. Alabaina,
euskal testua agertzen da XVI. mendean agertu zen bezala, orduko ortografiarekin, eta
gero oraiko ortografiarekin. Konparaketa interesgarria izan daiteke euskaldunentzat.
Lau mende eta erdi iragan dira: euskara bizi da oraindik eta, dirudienez, ez du hil
nahi. Orduan sortutako euskal literatura sekulan baino joriago eta ederrago agertzen da
XX. mende honen azken urteetan, seinale ona erakusten duela euskaldunek idazten dutela eta irakurtzen dutela. Doala beraz liburu hau Euskal Herri osora eta gero mundu
guzira.

LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
LffiURUAREN AURKEZPENA
/rufiea/Pamplona, /996-0/-24
Federico Tajadura,
El Consejero de Presidencia
del Gobiemo de Navarra

Egunon denoi!
Buenos dfas a todos!
Nire hitzalditxoari hasiera ematean Euskaltzaindiko Jean Haritschelhar jaunari Bernard Etxepareren liburu hau aurkezteko egin didan gonbidapena eskertu nahi diot, hala
nola Erakunde horrek, liburu honen lehen aurkezpena Irufiean egitean, gure Komunitatearekin izan duen kortesia.
Nafarroako Gobemuak Euskaltzaindiarekin elkarlanean egindako argitalpen hau elkarrenganako begirune eta estimazioaren esparruan sartu behar da, zeinek Euskaltzaindia sortu zen urte berean, 1918an, hasi eta gaur arte iraun baitute. Euskararen Foru
Legeak Euskaltzaindia "hizkuntz arauak finkatzerakoan kontsulta erakunde ofizialtzat"
hartzen duo Horrelaxe ageri da 1995eko urriaren 27an Euskal Autonomia Erkidegoko
erakundeekin batera, Gobernuaren izenean, Euskaltzaindiarekin sinatu nuen Hitzarmenean. Bertan oroitarazten da Nafarroako Gobemuak ere urteetan zehar bere laguntza eta
onarpena eskaini eta eman diola Erakunde horri zenbait ekimenen bitartez.
Lehenago esan dudan bezala, Nafarroako Gobernuak gaur aurkezten dugun lanaren
argitalpena Euskaltzaindiarekin elkarlanean prestatu duo Hau ez da honelako elkarlana
izan den lehen aldia. Horrela sortu dira beste liburu batzuk, adibidez Pedro de Yrizarren
Morfologla del vasco auxiliar navarro (Ian eskerga, 4 liburukitan banatua, 1992); Eslaba aldeko euskararen azterketa toponimiaren bidez, Patxi Salaberrik egina (1.200
orrialdeko lana, doktoretza-tesia, 1994) eta Toponimia de La Cuenca de Pamplona,
Pamplona//rufia, Jose M.a Jimeno JUrlO eta Patxi Salaberri (1994).
Liburu hauek guztiek -gure aspaldiko herritar haren, euskara mundu guztian ezagutarazi nahi izan zuen garaztar haren oroimen eta omenez aurkezten dugunak bezalaamankomuneko ezaugarri bat dute, kasu batzuetan, Nafarroako gai bereziak aztertzea,
eta beste batzuetan, egileak nafarrak izatea.
Hala ere, Nafarroako Gobernuak liburuak argitaratzearen arloan duen interesaren
funtsezko arrazoia, legearen aginduaz gain (Euskararen Foru Legea, 25. artikulua), honako honetan datza bereziki: erabateko konbentzimendua duela euskararen erabilpenaren normalizaziorako ahaleginak ez direla eraginkorrak izango hizkuntza honek ez
badu argitalpen eta literatur ekoizpen maila egokia lortzen. Gure garai hauetan bereziki
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ezin daiteke pentsatu hizkuntza bat bizi berez iristea dagokion Ian esparrua betetzen ez
badu eta gaur egun erabiliak diren hizkuntza guztiek dituzten esparru guztietara hedatzen ez bada.
Arlo honi dagokionez aipatzekoa da euskarazko liburugintzan gertatu den jauzi izugarria, hirurogeigarreneko hamarkadan bostehunen bat, eta hirurogeita hamarreko hamarkadan bi milatik behera argitaratzetik 1980 eta 1992 urteen artean ia hamar mila
argitaratzerainoko aldaketa baitago. (Juan Mari Torrealdaik euskalliburuaren Xx. mendeko euskal liburugintzari buruz egindako Katalogoko datuak).
Jauzi hori, kopuru aldetik handia bada, ez da txikiagoa kalitatearen ikuspegitik,
iristen den gaien zabalera eta hizkuntz kalitatearen a1detik alegia.
Nafarroako Gobemuarentzat asebetegarria da argitaletxe garrantzitsu horietako batzuek beren egoitza gure Komunitatean izatea. Hori da Pamiela, Txalaparta, Susa eta
Igelaren kasua.
Begibistakoa da euskalliburuaren arloko argitalpen jardueraren erantzukizuna, hizkuntzari loturiko gainerako jarduerekin gertatzen den bezala, bai sektore publikoari, bai
pribatuari dagokiola. Bi sekore hauen arteko elkarlana beharrezkoagoa bihurtzen da
mendeetan zehar, eta duela gutxi arte, herri agintarien eta sektore pribatuen arduragabekeria jasan duen hizkuntza baten kasuan, euskararekin gertatu den bezala.
Nafarroako Gobernua argitalpen arloan Euskarari ematen ari zaion tratamentuak
badu bere garrantzia, kontuan hartzen badugu 1995ean Lehendakaritza, Hezkuntza, Kultura, Kirol eta Gazteria departamentuek argitalpenetarako erabili zituzten 100.000.000
pezetetatik, % 35 euskarazko argitalpenak egiten eta besteren ekimenak (erakunde, enpresa eta partikularrenak) diruz laguntzen erabili zirela.
Argitalpen honek, euskaraz argitaratutako lehen liburua ezagutzeko gure jakin-mina
asetzeaz gain, balio beharko luke euskarari buruzko hizkuntza norrnalizazioan Nafarroan aurrera jarraitzeko asmo irrnoaren akuilu eta bultzadarako.
Zeregin garrantzitsu hau ezin da geratu Nafarroako Herri Administrazioek euskararekin hartu behar duten konpromisu premiazko eta garbian soil-soilik, aitzitik herritar
guztien ekimen sozial eta pribatuaren elkarlana eta interesa behar da.
Lehendakaritza Departamentuko Kontseilari gisa, zeinari atxikia dagoen Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusia, gustatuko litzaidake enpresariek (bereziki zerbitzu
enpresek) gure hizkuntza bertakoaren hizkuntza norrnalizazioaren erronka gisa hartuko
balute, dudarik gabe gure Komunitateko herritar euskaldunekin beren harremanak hobetzen lagunduko baitie.
Halaber, euskara gizarte bizitzan normalizatzeko zeregin garrantzitsu honetan herritarrek duten erantzukizuna, euskara giza eta hiritar harremanetan, edozein siniste,
ideologia eta aukera politiko jakinekiko loturarik gabe, sartzen den heinean gauzatuko
dena.
Horrela Etxepareren asmoari hurbilduko gatzaizkio pixkana, honela baitio:
Heuskara, jalgi adi kanpora.
Heuskara, jalgi adi plazara.
Heuskara, jalgi adi mundura.

PRESENTACION DEL LIBRO:
LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
lruiia/Pamplona, 24-02-1996
Federico Tajadura,
El Consejero de Presidencia
del Gobierno de Navarra

Egunon denoi!
jBuenas dfas a todos!
Al iniciar mi intervenci6n quiero agradecer al Presidente de la Real Academia de
la Lengua VascalEuskaltzaindia, D. Jean Haritschelhar, su invitaci6n para la presentaci6n de este libro de Bernard Etxepare, asf como la deferencia que esta Instituci6n ha
tenido con nuestra Comunidad, al realizar la primera presentaci6n de esta obra, precisamente, en Pamplona.
Esta colaboraci6n puntual del Gobierno de Navarra con Euskaltzaindia debe enmarcarse en el contexto de las relaciones de mutuo respeto y aprecio que datan desde
el nacimiento de la Academia, en 1918, y que lIegan hasta nuestros dfas. La Ley Foral
del Vascuence reconoce a Euskaltzaindia como la "Instituci6n consultiva oficial a los
efectos del establecimiento de las normas Iingufsticas". Asf se reproduce en el Acuerdo
que, en representacion del Gobierno, tuve ocasi6n de firmar con Euskaltzaindia, en Bilbao, el 27 de octubre de 1995, juntamente con las instituciones de la Comunidad Aut6noma Vasca. En el mismo se recuerda tambien que el Gobierno de Navarra ha venido
ofreciendo y otorgando su ayuda y reconocimiento a dicha Instituci6n a traves de diversas iniciativas.
Como he indicado anteriorrnente, el Gobierno de Navarra ha colaborado con Euskaltzaindia en la edici6n de la obra que hoy presentamos. Esta no es la primera vez
que tiene lugar una colaboraci6n de este genero. Asf han surgido otros libros como por
ejemplo la Morfologla del vasco auxiliar navarro, de Pedro de Yrizar (obra monumental en 4 tomos, ano 1992); el de lnvestigacion del euskera de la zona de Eslava a
traves de la toponimia, de Patxi Salaberri (obra de 1.200 paginas, tesis doctoral, ano
1994), y la Toponimia de la Cuenca de Pamplona, Pamplona/lruiia, de Jose M. a Jimeno
JUrlO y Patxi Salaberri (ano 1994).
Todos estos libros, junto con el que hoy presentamos en memoria y reconocimiento
de este garazitarra, antiguo paisano nuestro, que pretendi6 dar a conocer el euskera al
mundo, tienen el denominador comun, en unos casos, de abordar el estudio de temas
especfficamente navarros, y en otros, de tratarse de autores navarros.
Sin embargo, la raz6n ultima del interes del Gobierno de Navarra en materia de
edici6n de Iibros, mas alia del propio mandato de la ley (LFV, artfculo 28), radica
especialmente en el convencimiento de que los intentos de normalizaci6n del uso de
una lengua no seran nunca efectivos si dicha lengua no lIega a contar con una actividad
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editorial y producci6n literaria adecuadas. Especialmente en nuestros tiempos no se puede concebir una lengua que no cubra el amplio arco de actividad que Ie incumbe como
tal y se extienda a todos los ambitos que hoy en dfa poseen nuestras lenguas de uso.
A este respecto merece destacarse el inmenso saIto que se ha operado en la industria
del libro en lengua vasca, pasando de medio millar de publicaciones en la decada de
los sesenta, y algo menos de dos mil en la decada del setenta, a casi diez mil entre
1980 y 1992, (datos de Juan Mari Torrealdai en su Catdlogo del libra vasco en el siglo
XX).

Salto que, si es grande cuantitativamente, no 10 es menos cualitativamente, en relaci6n con la calidad lingiifstica y el abanico de materias que abarca.
Para el Gobiemo de Navarra es un motivo de satisfacci6n que algunas de estas
importantes editoriaIes tengan su sede social en nuestra Comunidad. Este es el caso de
Pamiela, de Txalaparta, de Susa y de Igela.
Resulta evidente que la responsabilidad en el campo de la actividad editora en cuanto allibro vasco, igual que en el resto de las actividades ligadas ala lengua, corresponde
tanto al sector publico como al privado. Esta colaboraci6n entre ambos sectores se hace
mas necesaria cuando se trata de una lengua que ha sufrido secularmente, y hasta hace
relativamente poco, la incuria de los poderes publicos y de los sectores privados, como
es el caso del euskera.
EI tratamiento editorial que el Gobierno de Navarra esta dando al Euskera es importante si tenemos en cuenta que de los 100.000.000 de pesetas que destin6 en el ano
1995 a publicaciones entre los Departamentos de Presidencia y Educaci6n, Cultura, Deporte y Juventud, el 35 % se invirti6 en realizar publicaciones propias y en subvencionar
iniciativas de terceros (instituciones, empresas y particulares) en euskera.
La presente publicaci6n, ademas de satisfacer nuestra curiosidad por conocer la
primera obra publicada en euskera, deberfa servir, tambien, como acicate e impulso en
el prop6sito firme de avanzar en la norrnalizaci6n lingiifstica respecto al euskera en
Navarra.
Esta importante tarea no debe recaer exclusivamente en el necesario y claro compromiso que con la lengua vasca deben asumir las Administraciones Publicas de Navarra, sino que tambien se precisa la colaboraci6n e interes de la iniciativa social y
privada y de los ciudadanos en general.
Como Consejero del Departamento de Presidencia, al que esta adscrita la Direcci6n
General de Polftica Lingiifstica, me gustarfa que la iniciativa empresarial (fundamentalmente las empresas de servicios) se plantearan -si todavfa no 10 han hecho- este
reto de la normalizaci6n lingiifstica de nuestra lengua vernacula, como un objetivo estrategico que sin lugar a dudas Ies ayudara a mejorar sus relaciones con los ciudadanos
vascopartantes de nuestra Comunidad.
Igualmente, cabe destacar la responsabilidad de los ciudadanos en esta importante
tarea de la normalizaci6n del euskera en la vida social, que se ira haciendo realidad en
la medida que en las relaciones humanas y ciudadanas se vaya incorporando el uso del
euskera al margen de cualquier credo, ideologfa y opci6n polftica concreta.
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De esta forma iremos acemindonos al prop6sito de Etxepare, recogido al final de
sus versos, que dice aS1:
Heuskara, jalgi adi kanpora (euskera sal fuera).
Heuskara, jalgi adi plazara (euskera sal a la plaza).
Heuskara, jalgi adi mundura (euskera sal al mundo).

BERNARD ETXEPARE: LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
Iruiiea, UPVINUP, 1996-01-24
Jose Mari lza,
Errektoreari atxikia Hizkuntza
Normalizaziorako batzordearen
Zuzendaritzarako

Jaun-Andreok, agur t'erdi:
Orain bi hilabete, gutxi gora behera, gizon bat inguratu zitzaidan nire bulegora.
Gizon hori, Xabier Kintana zen, eta mezu bat zekarkidan.
Gaur, hain zuen, mezu horren jaiotza eta eratorria, ospatzen ari gara. 1.445-ean
argitaratu zen lehen liburua euskaraz, ordu ezkeroztik, zorionez, liburu aunitzek ikusi
dute heuren argia, euren aurpegia, euren izakia.
450 urteren muga dela eta, Euskaitzaindia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko
Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Nafarroako Gubernuaren diru laguntzen bidez, sei hizkuntza desberdinetan inprimatu edo argitaratu da Bernard Etxeparek, gure hizkuntzan, idatzi zuen lehen liburua.
Horren ondorioa, zein da?
Europako hizkuntza nagusietan irakurri ahalko dela, euskaraz lehen inprimaturiko
liburua. Beraz, nahiz eta euskaraz ez jakin, itzulpenaren bidez, ulertuko gaituzte eta
biraorikan ez duen hizkuntza izanik, bihur dadila, Europan zehar, beste goi mailako
hizkuntza baten antzeko.
Nafarroako idazlariaren nahia, hori izan zen: Europan zehar zabaltzea eta ezagutzat
ematea gure hizkuntza.
Eta azkenik, Nafarroako Unibertsitate Publikoa poztasunez beterik dagoela argitaratu nahi dizuet.
Bestalde, eskerrak eman nahi dizkiegu liburu hau argitaratzeko partaide izan diren
guztiei eta Bernad Etxepare-ren asmoak bete daitezela:
Euskara jalgi hadi plazara.
Euskara jalgi hadi mundura.
Euskara jalgi hadi dantzara.

BERNARD ETXEPARE: LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
Irunea, 1996-01-24
Xabier Kintana,
euskaltzaina

Nafarroako Gobernuko Kontseilari jauna, Hizkuntz Politikarako Zuzendari Nagusi
jauna, Nafarroako Unibertsitateko Ordezkari jauna, Euskaltzainburu jauna, jaun andreok, adiskideok, agur:
Ohore handia da enetzat zuen aurrean, hemen Irufiean, Joanes Etxeberri Sarakoak
XVIII. mendean euskaldunen hiri buruzagia deituriko honetan, herri honetako seme ospetsu baten obra aurkeztea.
Izan ere, Etxepare nafarra izan baitzen, Nafarroa Beherekoa, Garazikoa hain zuzen,
gure Euskaltzainburu baigorritarraren auzoa. Eta gainera, bere bizitza osoan euskaldun
nafarra besterik ez zen izan, urte haietan Pirinioetako erresuma oraindik erabat Estatu
burujabea zelako.
Estatu burujabe eta, derragun bidenabar, emazentzista ere bai, garai hartako Nafarroa orduko europarren begietarako, kulturaren, humanismoaren eta tolerantziaren ispilua baitzen. Gogoratu beharra dago, adibidez, Shakespearek bere komedia bat, Love's
labours Lost, Nafarroan kokatu zuela, eta bertako protagonistak hauxe zioela: "Gure
gortea akademia txiki bat izanen da". Halakotzat zeukan bada, Stratford-eko poetak gure
Nafarroa, eta hau bereziki gogoratu beharra dago, XIX. mendetik aurrera, maiz, kanpotik eta aitortu ezineko arrazoiengatik, Nafarroa eta nafarrak, probintzia Hun, integrista, distira eta kultura gabe gisa aurkezteko interes gaiztoa izan delako. Errealitatea
oso bestelakoa izan arren.
Aide horretatik Haritschelhar jaunak inoiz esan du, ez dela kasualitatea lehen euskal
lana, Etxeparerena, non eta Nafarroan sortzea, huraxe baitzen, bere askatasun giroan,
ernazimendu garaiko arte, literatura eta erlijio korronteetarako ate egokiena eta mamigune aproposena. Margarita Nafarroakoa eta Frantzisko Xabierkoa, adibidez, jokabide
kultural ireki, unibertsal eta zabal horren eredu izan genituen.
Jakin, oso gauza gutxi dakigu Etxepareren bizitzaz, eta gehienak berak kontatzen
dizkigu bere liburuan. Apeza zela, adibidez, eta gartzelan izan zela, politikazko salaketak zirela medio. Antza denez, Nafarroaren konkistan Fernando katolikoaren aide ibiltzea leporatu zioten, baina berak errugabea zela diosku, eta hala dirudi, Paueko presondegitik laster atera baitzuten.
Baina merezimendu handiena Etxeparek bizitzan ez baina bere obran du, Linguae
Vasconum Primitiae delakoa argitara eman zuelako. Ale bakarra heldu zaigu, Frantziako
erregearen bibliotekan gordea, gaur Bibliotheque National-ean kontserbatua, Trentoko
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Kontzilioz geroko moral arau hertsiagoengatik, gainerako liburuak seguraski erre ziren
eta. Obratxo hau, hitzaurre bikainaz gainera, lau ataletan banaturik dago: hasieran poerna erlijiosoak; bigarrenean maitasunezko poemak, Luis Villasanteren ustez agian poetak bere gaztaroan, apeztu baino lehen eginak; ondoren bere gartzelaldiaren poema eta
azkenik euskararen laudoriozko bi poemak, Sautrela eta Kontrapasa.
Poemen kalitatea aski ona da, irakurieok erraz ikus dezakezuenez. Bertso moeta,
gehienbat gure bertsolarien eredu tradizionalari darraio, eta hor bere herri-sustrai jatorra
erakusten digu Etxeparek. Ideiak, aldiz, ernazimenduzkoak ditu, garai hartako beste humanista askoren antzera, bere mintzaira kultur hizkuntza idatzi bihurtu nahi zuen eta.
Aldi berean, berak euskaldunon hizkuntza bere txokotik atera eta mundu zabalean
ibilarazi nahi zuen, geroago Lizardik bezala, eta bere hasiera apal hartatik abiaturik,
ondoko euskaldunak are obra handiagoak egitera bultzatu. Eta lortu ere baL Izan ere,
bere herkide nafarrek berehala hartu zuten desafiorako eskularrua eta, hortaz, ez da kasualitatea, hurrengo euskal liburuak, Antso Eltsokoaren doktrina, Leizarragaren Testamentu Berria, Refranes y Sentencias, Beriainen meza-liburua, eta Axularren Gero famatua, guztiak, handik ehun urte baino lehenago nafarrek edo nafar agintarien aginduz
argitaratuak izatea. Irufieko Gorpuzti jaietako euskal bertsoetarako sariak ere ematen
ziren bezalaxe.
Beraz, Etxepareren obraren 450 urteak ospatzeko, poetaren nahiari eutsiz, Euskaltzaindiak haren lana berriz argitaratzea erabaki duo AIde batetik euskaraz, orduko grafia
errespetatuz, faksimilez; baina oraingo irakurleen erraztasunerako, idazkera gaurkotuz
ere bai, ortografia normalizatuan, alegia. Eta euskara mundu zabalera jalgi dadin, Europako eta munduko hizkuntza nagusienetako batzuetara ere itzulia eman nahi izan du
Euskaltzaindiak euskal Iiteraturaren hasikin hau.
Gaztelaniara, Patxi Altuna euskaltzainak moldatu du obra hau, hitzaurre bikainarekin lagundurik, autore honetaz egin zuen doktorego tesi sakonaren laburbilduma gisa.
Ingelesez, gaurko nazioarteko hizkuntza hedatuenean Michael Morris amerikarrak egin
du, ingeles irakasle, euskaldun berri eta, zergatik ez aipa, Irufieko andre batekin ezkonduak. Frantses itzulpena Rene Lafon hizkuntzalari famatuari zor zaio, luzaro Bordeleko katedradun izan zenari. Alemanera Johannes Kabatek erromanistak itzuli du, Javier Oroz Arizkuren irakasle nafarraren ikasleak, eta italierazko itzulpena Danilo
Manera italiar irakasle eta itzultzaile finak prestatu du, Cesare Pavese idazle ezagunaren
senideak.
Beste pertsona batzuek ere, hitzaurre eta oharretan parte hartu dute: Horietako bat
Haritschelhar jauna izan da, bai eta Piarres Xarritton euskaltzainak eta Ludger Mees
historialari aleman euskaldun berriak, berau ere, Irufieko andre batekin ezkonduak eta
horrek Irufieko neskek zerbait berezirik eduki behar dutela pentsarazten digu, atzerritar
gazteak hain trebeki berenganatzeko. Aipa ditzagun, azkenik Fernando Garda Angulo,
azalaren eta mapen irudigilea eta Teresa Lekunberri andrea, Etxepareren jaiotetxearen
argazkia liburu honetarako eskaini diguna. Rikardo Badiola jaunak, Euskaltzaindiaren
argitarapenen arduradunak, halaber, laguntza eta aholku baliotsuak eman dizkit moldiztegiko arazoetan.
Obra hau, ordea, ez zen aterako Euskaltzaindiaren eskariari hain ongi erantzun dioten erakunde batzuen lankidetza estimagarria izan gabe. Lehenengo eta behin Nafarroako Gobernuarena, bere Hizkuntz Politikarako Zuzendari Nagusia den Jose Marfa
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Rodriguez Ochoa jaunaren bitartez. Nafarroako Unibertsitate Publikoak ere ezin hobeki
erantzun zigun, Hizkuntza Normalizaziorako Errektore Atxikia den Jose Maria Iza jaunaren eskutik. Deustuko Unibertsitateak, bestalde, laguntza eskergarria eskaini digu, bai
hango kide den Patxi Altuna irakaslearen eta bai hango errektoreorde den Antoni Yabar
jaunaren bidez, nafarra berau ere. Nafarra zen/den bezala, noski, Euskal Herriko Unibertsitateko oraintsu arteko Euskararako Errektoreorde, eta orain Unibertsitateko errektore dugun Pello Salaburu jauna, euskaltzaina, lehen unetik projektu hau bultzatu zuena.
Aitor dezadan, beraz, guztiokin dugun zorra.
Ni horien koordinatzailea besterik ez naiz izan, batzuen eta besteen arteko bitartekaria, liburuari forma ematen saiatua. Beraz, liburuaren on-bikainak horretan parte
harturiko egile eta itzultzaile apartei zor zaizkie; hutsak, otoi, niri egotzi.
Nafarroan egin nahi izan dugu liburuaren lehen aurkezpena, lrufiean. Aide batetik
aurreko mendeetan Etxeparek, Axularrek, Campionek eta beste anitz nafarrek gure hizkuntzaren fabore egindako lana eskertzeko. Bestetik oraingo nafarrei, erakundeetatik,
administraziotik, irakaskuntzatik, gizabide eta kultur mundutik, zaratotsik gabeko Ian
serio eta ixilean guztion lingua navarrorum zahar eta berriaren aide oraindik egiten
segitzen dutenei, beren ahaleginean berekin gaituztela adierazteko ere bai. Zuekin gaituzue, adiskideok, zuengandik ikasteko prest eta elkarlanerako beti gertu. Guztioi, anitz
esker.

BERNARD ETXEPARE:
LINGAUE VASCONUM PRIMITIAE

Bilbo, 1996-//-05

BERNARD ETXEPARE: LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
Bilbo, 1996-Il-05
Patxi Altuna

Liburu honi Hitzaurrea ipintzea eta hamabost kantak gaztelerara itzultzea X. Kintanak proposatu zidanean, baietz erantzun nion, eta pozik, egun haietanxe ari bainintzen
pentsatzen eta MENSAJEROrekin hitzegiten ea antzina egin nuen Edizio Kritikoa ederhobetzea eta berritzea merezi zuen. Asmo hau bertan behera utzi eta X. Kintanak eskaini
zidanari ekin nion. Eskerrak eman nahi dizkiot hastetik beretik, baieta Pello Salabururi
ere, hau baitzen orduan Euskalerriko Unibertsitateko Euskararen Erretoreordea.
Iaz, 1995ean, bete ziren 450 urte, entzun duzuen bezala, euskarazko lehen liburua
argitaratu zenetik, 1545ean inprimatu baitzen Bordelen. Oker aritzeko arrisku handirik
gabe esan dezakegu, beraz, 1545. urtea dela euskararen historian, eta batez ere euskal
literaturarenean urterik handiena, hura izan baitzen ez, noski, euskara sortu zenekoa,
ezta hurrik eman ere, baina bai euskara heldua, adindua eta garatua inprentako moldetan
mundura ialgi zitzaigunekoa.
Data horren berri lehen aldiz jakiten dutenetatik, batek esaten dizu: "Ene bada, bai
berandu!"; beste askok, berriz: "Ene, bada, bai goiz!". Nork du arrazoi? Zer da 1545
Europako herri txiki baten hizkuntzarentzat, goiz ala berandu? Goiztarra ala berantiarra
dela esan behar dugu euskalliteratura?
Gogora ditzagun puntu batzuk. Inprenta ehun urte, hortxe-hortxe, lehenago sortua
zen Gutenbergek-eta asmaturik, ez lehenago. Munduan 5.000 hizkuntza diferente omen
dira, gutxi gorabehera, eta horietatik bi hiltzen, itzaltzen eta suntsitzen omen hiloro,
beroien azken mintzalariak hiltzen direlako, noski -Erronkarierarekin guri duela urte
batzuk gertatu zitzaiguna- eta, jakina, horietako asko literatura idatzirik sekula izan
gabe suntsitzen.
Berriro diot: goiztarra ala berantiarra da euskal hizkuntza, hobeto esan, euskal literatura? Nolako begiz begiratzen zaion. Badira, noski, literatura zaharragoa eta lehenagokoa dutenak, nola ez! Baina badira ere, eta pilo handi bat, geroagokoa eta beranduagokoa dutenak. Nik hauxe esango nuke: apustu egingo bagenu zein hizkuntza diren
gehiago munduan, euskarak baino literatura idatzia zaharragoa dutenak ala geroagokoa
dutenak, azken hauek irabaziko luketela uste dut, eta hainbestez zaharragoa duten lehen
bi mila eta erdiren artean -bederen- geldituko litzatekeela euskara.
Jakina, euskal literatura idatziaz eta inprimatuaz ari gara, hori da 1545ean izaten
hasi zela dioguna. Horregatik orain arte esanak ez du inondik ere esan nahi ordu arte
bertsolaririk ez zenik eta euskaraz bertsoak ontzen aritzen ez zirenik. Baziren baina ez
zituzten inprimatzen. Ernst Lewy hizkuntzalari doixtar juduak dio Etxeparerena beza-
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lako bertsogintza, juxtu, berregin eta dotorea, ezin izan daitekeela goizetik gabera sortua, mende askotako tradizioaren eta jardunaren errainua dela nahitaez.
Beste horrenbeste esan daiteke prosazko Hitzaurreaz eta batez ere Leizarragaren
prosari buruz. Alferrik esango du Schuchardtek Leizarragak berak sortu zuela berak
erabili zuen hizkera. Bai eta ez; "halakoa" bai, hura ez. Esan nahi baita, hark erabili
zuen "hura" bazen lehendik ere, eta ez "mintzaira" zen aldetik bakarrik, ez hizkuntza
hartan beste asko hura baino lehenago mintzatu zirelako bakarrik, baita hartan idatzi
ere egin zutenak izan zirelako. Baina "halakoa" eta hala idatzia ez zen izan lehenago:
horretan ados. Leizarragak arropa eder, berri batez jantzi zuen konkretuki inongoa ez
zen hizkera, berak dioen bezala, toki askotakoek aditzeko modukoa bihurtu nahirik.
Lapurdiko zenbait Elizatako sakristia zokoetan aurkitu zituela Leizarragak sermoi
zahar, hango apaizek pulpitotik irakurtzeko idatziak, hala dio behin Duvoisinek, eta
haietan edoski zuela lapurtera zaharra, gero bere Testamentu Berriaren itzulpenean erabili zuena.
Egia ala gezurra, ez zaigu axola. Guri axola zaiguna da Leizarraga baino lehenago
bazirela ez serrnoiak idazten zekiten apaizak bakarrik, baita elkarri eskutitzak idazten
zekiten herriko jendeak ere, berriki azaldu diren batzuek ongi erakutsi diguten bezala.
Gertatzen dena da ez zutela inprimatu inoiz halako izkriburik eta hori egiten ausartu
zen lehena Etxepare izan zela: "miraz nago, launa, nola batere ezten assaiatu... eskributan imeitera". Goiz zen ala berandu zen? Hara: gu pozik gaude daukagunarekin eta
eskerrona erakusten saiatu gara aurten geure !ehen idazle ezagutuari. Egia da, haatik,
lehenagokoa ere pozik hartu izango genukeela, izan bagenu. Eta azkenik hauxe: hartuko
lukete hamaikatxok gurea bezain zaharra!
Nolako poesia den Etxeparerena? Hitz bitan esango dizuet eta gainera besteren hitzez baliatuko naiz, Mitxelenarenez. Honela dio: "Berea (Etxeparerena, alegia) ez da,
gainera, poesia huts-soila, edertasun biluziaren ispilu izan nahi lukeena, baizik eta arrea,
loia, giza-gorputz-arimen hondar zikinak, urre izpiz nahasiak, igeri daramatzan erreka".
Bizpahirutan irakurtzen baduzue iritzi hori, hobeki u!ertuko duzue eta zuzenagotzatjoko
horren muina.

BERNARD ETXEPARE: LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
AURKEZPENA
Bilbo, 1996-11-05

Rosa Miren Pagola

Laurehun eta berrogeita hamargarren urteurrena arrazoi bikaina gertatu da euskara
lehenengoz eta beren-beregi idatzira eta liburura eraman zuena gogora ekarri eta omentzeko. Linguae Vasconum Primitiae lehen euskal liburua izanik, batez ere euskararen
duintasunaren testigantza da, euskararen balio eta ahalmenaren erakusgarria, beste edozein hizkuntzaren parean euskara agertu, indartu eta hedatu beharraren froga, eta liburua
bera horren ondorioa baizik ez da, sortu berria zen inprentan moldezko letretan euskara
jarri beharraren emaitza.
Lehen euskal liburuak bazuen, besteren artean, asmo bat, euskara munduan barna
ezagutarazi eta, egileak berak ere lerro tartean onartzen zuenez, orduan ere gauza berri
eta harrigarritzat joko zen liburua euskaraz.
Gauzak, denboraren iraganean eta euskaldunon ahaleginaz, asko aldatu diren arren,
oraindik ere liburu hau harrigarria gertatuko da hainbat tokitan, eta hainbestek eta hainbestek, euskararen entzuterik izan edo ez izan, lehenengoz ezagutuko du euskara idatzia
eta euskara bera liburu hau eskuetan hartzean. Lehenengoz hartu ahal izango dio euskararari antza eta itxura, lehenengoz ikusiko du euskara Mendebaldeko hizkuntza nagusien parean.
Ez dut uste gauza txarra egin denik gure lehen liburua, bere laurehun eta berrogeita
hamar urteurrenean, gure inguruko eta Europako hizkuntza behinenetara itzuliz eta gero
horrelako irudi ederrean argitaratuz.
Ohore Etxepareri hain garbi ikusi zuelako bideurratzaile zela eta euskara zernahitarako prestatu eta mundura igorri nahi izan zuelako, ohartuz hizkuntzaren hegotan Herria ere joango zela mundura.
Ohore, bai, Etxepareri, eta merezi zuen liburu hau horrela argitaratzea. Liburu honekin sartu ginen moldiztegiak zekarren kulturara eta kultur zabalkundera; liburu hau
da gure hizkuntzaren lekukotasun kultorik zaharrena; liburu honek agertzen du noiztik
den Euskal Herrian euskararen harrotasuna eta euskararen kezka konszientea. Beraz,
argitalpen hau izango da, kanpora begira eta dagokion maila kultoan, egin ahal izango
dugun oparirik ederrena eta, agian, baita estimagarriena ere.
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Liburu honek geure burua munduan batere lotsarik gabe agertzen lagunduko digu
eta, bidebatez, balio dezake, hori nahi genuke, euskararen aldeko ekina Euskal Herrian
eta munduan Etxeparek nahi zuen bezala indartzeko. Helburu garrantzitsuak denak, eta
Deustuko Unibertsitateak horiek lortzeko omenaldi honekin bat egin du gogo hagitz
onez. Eskerrik asko.

EUSKALTZAINDIAREN ETA AURTEN BAI FUNDAZIOAREN
ARTEKO HITZARMENA.
EUSKARAREN HIZKUNTZA ATLASEKO DATU BASE
AUTOMATIZATUAREN EGUNERATZEA

EUSKALTZAINDIAREN ETA AURTEN RAI FUNDAZIOAREN
ARTEKO HITZARMENA.
EUSKARAREN HIZKUNTZA ATLASEKO DATU BASE AUTOMATIZATUAREN EGUNERATZEA
Bilbo, 1996-06-27

Badu dotzena bat urte obratzen hasia dela Euskaltzaindia euskararen atlas linguistikoa, horretarako batzorde berezi bat sortuz bere baitan, eta honek 2.800 galderako
galdakizuna moldatuz. Ondotik, inkesta lanak 145 herritan eginak izan ziren toki bakoizeko erantzunak eskuz kuaderno berezi batzuetan biltzen zirelarik.
Datu bilketaren aberastasuna ikusiz, eta gaurko teknikari dagozkion bideak erabili
nahiz, Euskaltzaindiak pentsatu zuen halere datu horiek base automatizatu batean jaso
behar zirela, eta halaxe egitea erabaki izan zen hasieratik atlasaren proiektuaren babesle
izan ziren herri-agintarien onespen eta laguntzarekin.
Lehen urrats batean, programa bereziak datuak biltegi automatizatu batean jasotzeko eginak izan ziren xoilik, ez haien publikatzeko eta esplotatzeko, Ian hau beste urrats
baterako utzi baitzuen programatzeko lana bere gain izan zuen EJIE erakundeak. Denbora joan da hartaz geroztik, eta datu basean sartzeko diren datuetatik herenak baino
gehiago bildurik daudelarik orain, bigarren urratsaren emateko ordua da. Horrek, haatik,
informatikaren aldetik eguneratze berezia eskatzen du, bai programen aldetik, bai eta
guziz zaharkiturik gelditu den tresneriaren aldetik ere.
Aurten Bai fundazioak informatika gaietan jakitate eta esperientzia baitu, eta euskararen aldeko lanak bere egitekoen artean baititu, ahal duen neurrian Euskaltzaindiari
bere laguntza ekartzeko gerturik dago ateka horretan. Horretarako fundazioak aurrekontu bereziak aurkeztu dizkio Euskaltzaindiari (ikus 2. dokumentu erantsia).
Euskaltzaindiak Aurten Bai fundazioak soinu altxorraren moldatzeko egindako lana
kontuan izanik, eta haren proposamena informatika etxe zenbaitenekin konparatu ondoan, ontzat eman du proposamena, esanez haatik, akademiak berak sponsorren laguntza beharrezkoa zuela aitzina egiteko.
Aurten bai fundazioak horretan zerbait lor zezakeela pentsatuz, eta atlasaren proiektua lagundu beharrez, horretaz arduratzea proposatu duo
Gauzak horrela izanik. eta informatikaren eguneraketa egiteko gehiago luzatzerik
ez zegoela gogoan izanik, J. Haritschelhar Euskaltzainburuak euskararen akademiaren
izenean, eta A. Untzalu, Aurten Bai fundazioko buruak elkarte honen izenean, hitz harturik, honako hau finkatzen dute:
- Ondoko dokumentuan jasotzen diren eskakizun teknikoak betez (ikus 1. dokumentu erantsia), Aurten Bai fundazioak berehala eginen du Euskaltzaindiarentzat euskal

EUSKERA - XLI (2. aldia)

348

hizkuntza atlasaren proiektuaren informatika eguneraketa, hiru hilabeteko epea izanki
horretarako.
- Xede horretan Aurten Bai fundazioak bi ordenagailu, programa berriaz horniturik, emanen dizkio Euskaltzaindiari (datuak jasotzeko), eta honek, berriz, beste bi ordenagailu eta bi inprimagailu erosiko ditu gutienez egitarau berriaren betetzeko.
- Aurten Bai fundazioak 1000 CD-ROM argitaratuko ditu atlaseko lehenbiziko
datuak eskainiz. Halere epe arazoengatik edo beste arrazoi batengatik, Euskaltzaindiak
hala komeniago ikusten balu, datu grafikoak eskaini ordez, ahozko euskararen antologia
osatuko luketen CD audioak argitaratuko lirateke (azalpenak ematen dituen liburuxka
batekin): antologia ere 1000 aletan argitaratuko litzateke.
- Aurten Bai fundazioak Ian horren egiteko sponsor baten laguntza bilatuko du
Euskaltzaindiarentzat, eta aurkitzen badu handik ordainduko zaio bere lana aurkeztutako
aurrekontuetako kopuruak jaso arte (6.450.000 pzta.). Kopuru hura baino gehiago ere
biltzen ahal balu, Euskaltzaindiarekin ikus liteke zertan balia dirutza hura atlasaren
proiektuaren indartzeko eta hobekitzeko.
- Inolako sponsorrik aurkitzen ez balitz, Euskaltzaindiak 3 milioi pezeta ordainduko lizkioke Aurten Bai fundazioari: 2 milioi pezeta urriaren 1.ean informatika eguneraketa osoki bukatua baldin bada: beste milioi bat pezeta CD-ROMak argitaratzerakoan.
- Euskaltzaindiak izanen ditu egitasmo honen obratzeko egindako lanen, programen eta sortu ekoizpenen gaineko eskubideak eta jabegoa.

Bilbon. 1996ko maiatzaren 30ean
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Andoni Untzalu,
Aurten Bai
Fundazioko lehendakaria

EUSKALTZAINDIAREN ETA AURTEN BAI FUNDAZIOAREN ARTEKO
HITZARMENA, EUSKARAREN ATLASEKO DATU BASE AUTOMATIZATUAREN EGUNERATZEKO

1. DOKUMENTU ERANTSIA

Euskal atlas linguistikoa: inforrnatika-eguneraketa bideratzeko eskakizunak, Euskaltzaindiaren eta Aurten Bai fundazioaren arteko hitzarmenari lotuak.

1)

Datu baseko emaitzak corpus bakar batean biltzea

1.1. Jadanik bildutako emaitzak (1000 galdera inguru, 1 eta 2. kuaderno manuskritoetakoei dagozkienak) osoki jasotzea, datu base zaharreko arkitektura eta edukina
osoki errespetatuz eta atxikiz. Horrek modu berean balio du ortografia fonetikoan edo
ortografia arruntean jasoriko erantzunentzat, bai eta beste testuentzat ere.

1.2. Datu-base honen 8 kopia egingo dira.

2)

Datu base berriztatu bat eratzea

2.1. Datu-base berria eratuko da, base zaharreko datuak hartara ekarriz. Datu base
berriko programa eguneratua eta estandarda izanen da, baina datu baseko arkitektura
eta datuak errespetatu beharko ditu.
2.2. Datu ekarketa egiterakoan alfabeto fonetikoan jarriak izan diren zeinuak poliza estandardetan jarri beharko dira (API delakoaren polizetan, ahalaz). Transliterazio-taula egokia moldatuko du horretarako batzordeak.
2.3. Ekarpena egin ondoan kopia bat eginen da dokumentu honekin, aurreko datu
basearen aldakia izanen dena eta hura bezala aldaezina izanen dena.
2.4. Datu base honen 8 kopia eginen dira.
2.5. Geroari begira datu sarrerako postuak sistema berriari egokituko dira, sartuko
diren datuak datu-base berriztatuan emateko gisan (horretarako Donostiako datu sarrerako bi postuak tresna egokiz hornitu beharko ditu Euskaltzaindiak).

3)

Datu-base berriztatuaren ezaugarriak

3.1. Datu-base berriko datuak eskuragarriak izanen dira, galderaka edo galdera
multzoka (kodearen hierarkiaren arabera), inkesta-lekuka edo inkesta-leku multzoka
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(kodearen hierarkiaren arabera); erantzunak, eskatu bezala, osoan, edo partez bilduko
dira, azken kasuan, erantzun zuzenak, erantzun negatiboak (proposamenei eginak), edo
erantzun osagarriak bakarrik, biltzen ahalko baitira; irizpide horien artean gurutzamenduak egiten ahalko dira; adibidez, halako galderarentzat, halako erantzun mota, halako
inkesta lekuan eskuratzen ahalko da pantailean.
3.2. Edozein formaren (edozein zeinu segida, ez baitezpada hitz bat) edo edozein
forma-multzoren okurrentziak jasotzen ahalko dira ortografia fonetikoan edo berdin ortografia arruntean dauden datuetarik; okurrentzia bakoitza bere erreferentziekin agertzen
da (zenbagarren galdera den, zein inkesta lekutan, zein erantzun motatakoa).

4) Dokumentazio zerbitzu baten eraketa
4.1. Datu base berriztatutik abiaturik dokumentazio zerbitzu bat eratuko da, hari
esker erabiltzaileek baseko datuak modu erraz eta goxoan eskuratzen ahalko baitituzte
(datu hautaketa edozein irizpideren arabera egina izanik).
4.2. Nornahik erabiltzeko moduko erabilera-sistema izan beharko du, sail izenburuak mintzaira naturalean adieraziak izanik (batzordeak emandako argibideei jarraikiz).
4.3. Nahi izanez gero dokumentazio zerbitzu honen eraketak kontuan hartuko ditu
argitaratzaileen zuzenketak eta mapak.
4.4. Dokumentu honen kopiak jendartera zabaltzen ahalko ditu Euskaltzaindiak.

5) Argitalpen postuak eta atlas liburuak
5.1. Datu base berriztatutik abiaturik, erantzun zuzenak (edo proposatuak) eta mapak bilduko dituen liburuak eginen baitira, bi argitaralpen postu eratuko dira (Baionan
eta Bilbon).
5.2. Galdera bakoitzarentzat erantzundegi-eredu bat eratuko da programa egoki
baten bidez; hartan aurkituko da:
- Galderak, banaka aurkezturik, beren xehetasun guztiekin (zenbakia, itzulpenak);
- Galdera bakoitzari dagozkion zuzeneko erantzunak, bai eta nahiz izanez gero
proposatutakoak ere; herrika zerrendaturik agertzen dira, eta ordenaturik bat baino gehiago direnean, bai ortografia fonetikoan, bai arruntean;
- Argitaratzaileentzat erantzunak libroki aldatzeko ahala (lehenbiziko datu basea,
2. eta 3. puntuetan aipatua, aldatua izan gabe), edo zuzenean, edo erantzunak 'kopia-kola' eginez beste testu batetik ekarriz;
- Zerrendetan argitaratzaileentzat orrialdepeko edo sailpeko oharrak libroki sartzeko aukera;
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- Ezaugarri batetik abiaturik, zerrendako erantzun mota bakoitzari edo haietako
talde bati kodigo bat automatikoki emateko ahala, adibidez lema bati dagokiona: kodigo
hori mapagintzari loturik dago;
- Argitaratzaileak bere Ian postutik beretik, galdera horretako gainerako erantzunetarajo dezake haiek pantailera agertaraziz aski laster, han agertzen diren testuak kopia
ditzake eta sortzen duen dokumentura ekar;
- Argitaratzaileak modu berean datu baseko dokumentaziora jo dezake.

6)

Kartografia

6.1. Euskararen eremua osoki hartzen duen mapa bat eratua izanen da, hartan inkestaleku guziak agertuko baitira. Mapa hori beti bat bera izanen da, baina hartan zati
batzuk handitzen edo tikitzen ahalko dira zoomen bidez.
6.2. Kartografia sistemaren ezaugarriak:
- Galdera bakoitzeko erantzunetarik abiaturik, eta egindako kodigoaren arabera,
mapak automatikoki eginen dira, kolorez edo sinboloz (edo biez) homiturik; mapetako
errepresentazioak aukeran bi modutan egiten dira:
• puntuka: inkestaleku bakoitzak bere marka izanez, eta gaineratiko eremuak zurian egonik;
• eremuka: seinale desberdinen arteko mugak automatikoki marraztuak izanik.
- Erantzunetan edo irizpideetan aldaketak egin ondoan, araberako mapak pantailean berehala ikus daitezke.
- Mapa bakoitzak bere leienda du, hartan sinboloen erran-nahia argitzen baitu argiratzaileak, berak nahi bezala.
- Argitaratzaileak sinbolo bereko inkestalekuen arteko mugak (isoglosak) egin ditzake zuzenean mapen gainean.
- Mapen gainean ortografia fonetikoan diren testuak agertaraz daitezke.
- Mapari dagozkion oharrak egin daitezke maparen azpian.
- Erantzunak eta mapak inprima daitezke.
Euskaltzaindiaren eta Aurten Rai fundazioaren arteko hitzarmena, Euskararen
atlaseko datu base automatizatuaren eguneratzeko.
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Aurten Bai fundazioak euskararen atlasaren informatika eguneraketa eta ahozko
euskararen antologia egiteko aurkezturiko aurrekontuak:
Datuak programa berria sartzea
Programa egitea
Argazkiak. irudiak eta diseinua
CD-ROMen argitaratzea (1000)
CD-ROMekin batean liburuxka
Oinarrizko mapa eta logizielak erabiltzeko ikastaroak

.
.
.
..
..
..

500.000
3.650.000
800.000
650.000
300.000
550.000

GUZTIRA

.

6.450.000 pzta.

Josu Bergara,
Bizkaiko diputatu nagusia

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - EUSKALTZAINDIA
Bilbo, 1996-06-27
Josu Bergara,
Bizkaiko diputatu nagusia

Euskaltzainburu jauna,
Euskaltzainak,
Jaun-Andreak.
No puedo negar que me produce una gran satisfacci6n recibir hoy de manos del
presidente de EuskaItzaindia, estos CD-ROM que simbolizan la materiaIizaci6n de un
proyecto de colaboraci6n entre estas dos Instituciones.
Para la Dlputaci6n Foral de Bizkaia constituye una preocupaci6n constante todo 10
relacionado con el ambito del euskera, procurando, consecuentemente, impulsar dentro
de la propia casa acciones y programas que procuren la formaci6n lingiifstica de los
empleados forales asf como el fomento del uso del euskera a nivel intemo.
Por otra parte, la Diputaci6n Foral de Bizkaia siempre ha mostrado una gran sensibilidad hacia el trabajo realizado con rigor y seriedad por Euskaltzaindia Y sin ningun
genero de duda el trabajo que se ha efectuado en la realizaci6n del Atlas Lingiifstico
de Euskal Herria es un trabajo ingente que nunca antes se habfa realizado en este pueblo, como asf 10 reflejan las 4.000 horas de grabaci6n recogidas en 2.400 cintas de las
2.800 cuestiones que a cada entrevistado se Ie han realizado y todo ello en 145 pueblos
de Iparralde y Hegoalde.
Evidentemente no podfamos permitirnos el lujo de que todo este enorme trabajo,
este tesoro lingiifstico, no constituyese un legado para el futuro por no poner los medios
adecuados, que gracias al desarrollo de la tecnologfa disponemos hoy dfa, para que se
conservase con la calidad de grabaci6n precisa.
Este tesoro llamado Atlas Lingiifstico que recoge el lexico, la morfologfa y las
peculiaridades orales de los dialectos del euskera recogidos en grabaciones hechas "in
situ" constituye un material valiosfsimo para la comunidad universitaria y para los estudiosos de la lengua de ahora y un referente imprescindible en el futuro.
Por 10 tanto, esta Instituci6n a la que represento se siente muy satisfecha de poder
colaborar en un proyeeto de esta envergadura y al mismo tiempo quiero felicitar a nuestra Academia por el gran trabajo, ademas de forma brillante, que ha realizado.
Zorionak eta eskerrik asko.

EUSKARAREN HIZKUNTZA ATLASEKO SOINUZKO
CD-ROMen AURKEZPENA, BIZKAIKO FORU DIPUTAZIOAN
EGINA
1996-06-27

Beiiat Oihartzabal,
Dialektologia-Atlasgintzako
batzordeburua

Agur denei,
EuskaItzainburuaren ondotik, nik ere, batzordeburu gisa, eskerrak bihurtu nahi dizkiet CD-ROM horien egiteko ahala eskaini duten guziei, eta lehenik noski, egun errezebitzen gaituen eta programa hau finantzatu duen Bizkaiko Diputazioari, bai eta CDROM horien egitea teknikoki bere gain hartu duen Aurten Bai fondazioari ere.
Euskaltzaindiak badu orain eskuen artean altxor linguistiko bat, balio handikoa, ez
baita dudarik geroko ikertzaileek aurkituko dutela hartan dokumentazio guziz aberatsa,
denbora joaitearekin euskararen aurpegi desberdinak aldatu arau, gero eta baliosagoa
izanen dena. Ezen zinta magnetikoetan bildua CD-ROMetan emanik, modu egokian segurtatuak dira aldi luze batentzat inkestatzaileek jasoriko lekukotasunak.
CD-ROMen aurkezpen honek egungo teknikak soinuzko dokumentuen artxibatzeko
eskaintzen dituen bide berrien gorestera gakartza, eta gogotik egiten dugu segurki, arras
ondorio onak izan baititu gure ustez Aurten Bai fondazioaren eskutik egin den lanak.
Laster zuihauk zuen belarriez egiaztatzen ahalko duzue hala dela egiazki.
Haatik, teknika mota horrek aitzinamenduak eginarazten baditu, ez dezagun ahantz
berez antzu dela, eta aurretik eman izan zitzaiona baizik ez dezakeela gibelera itzul,
modu eskuragarriagoan eta balia-errazagoan bai, baina deus ere berririk ekarri gabe.
Mamia da lehen, honetan ere. Horrengatik, euskarri berri horien moldatu dutenekin batean, uste dut komeni den ororen eskerrak har ditzaten inkesta horien egiteko Euskal
Herria alderdi guzietarik kurrituz ibili diren lankideek (I), bai eta herrietan haiekin lanean ari izan diren inforrnatzaileek, izigarriko pazientzia eta jarraikimena behar izan
baitute denek 4200 oren horiek zintetan emaiteko.
Solasa CD-ROMetara berriz ekarriz, derragun hemen bi kopia egin direla soinuzko
CD-ROMetan. Batean, zinta magnetikoetan grabaketa analogikoetan bildutakoa osoosorik jaso da grabaketa zenbakitua baliatuz. Kualitate handiko grabaketa da, erran nahi
baitu iturri-zintetako soinuaren osotasuna errespetatzen duela alderdi guzietan. Altxor
(1) Inkesta egiten ibili diren lankideak: Isaak Atutxa, Gotzon Aurrekoetxea, Xarlex Videgain, Ana-Mari Etxaide, Jose Maria Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Koro Segurola.
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corpusa erraiten diogu, zeren hartan biltzen baita gaineratiko Ian guzien oinarria. Erraldoia da, ordea, kopia hori, 2600 CD-ROM betetzen baititu orotara.
Horregatik, egoki iduritu zaigu honen ondoan egin zedin beste bat, ez hain kualitate
handikoa, baina balia-errazagoa gerta zekiokeenajendeari. Bizkaiko diputazioak proiektuaren alderdi berri hau onetsi baitu eta finantzatu, bigarren kopia horretan giza belarriarentzat hizkuntza ahotsen elkarretarik bereizteko beharrenik den soinu informazioa
atxikitzen da xoilik, hura ahal bezain toki hertsian emanez. Gisa horretan 14 aldiz tipiago den tokia hartzen du bigarren bertsioak, eta corpus guzia 180 bat CD-ROMetan
bildurik dago hartan. Kontsuita corpusa erraiten diogu horri, eta hemendik aitzina Euskaltzaindiko bibliotekan kontsultatzen ahalko dute ikerketariek. Jasandako murrizketaren gatik aski ona da kopia hau ere, eta xixtukari eta aspiratuen akustikako ikerketa
berezien egiteko ez bada, pentsatzen dugu ikertzaileen eta hizkuntzalarien beharrak asetuko dituela.
Egungo aurkezpenaren karietara, bestalde, euskararen atiasari dagokion beste alderdi tekniko bat ere aipatuko dizuegu, oinarrizko programaketa informatikoa aurkeztuz. Alabaina G. Aurrekoetxeak, X. Videgainekin batera hastapenetik proiektu honen
bideratzaile izan denak, erakutsiko dizue pantailetan nola baliatzen ahalko diren hemendik aitzina, ez belarriz oraingoan baina begiz, atiaseko lanak.
Hastapenetik pentsatu zuen atiasgintzako batzordeak, inkestetako emaitzak grafiara
pasatu arau euskarri informatiko batean ere eman beharko zirela, ondotik tratamendu
automatikoak eskaintzen dituen aukerez baliatu ahal izateko. Ordean, ez da atlasekoa
nolanahiko datu basea, eta horretarako programa berezi bat moldatu behar izan zen,
EJIE erakundeak, atiaseko ikertzaileekin lankidetzan ari izanez, moldatu zuena. Bihoazkio informatika etxe horri ere gure eskerrak. Programa hori datuen jasotzeko egina
izan zen orduan, ez haien esplotatzeko eta are gutiago haietarik mapen ateratzeko. Ezen
orduan mikroinformatikak ez zituen eskaintzen zenbait urte geroago ematen dituen ahalak, eta gerorako utziak izan ziren urrats horiek.
Lan luzea, oso luzea, da inkesten ondorioak datu base automatikoan sartzea. Lau
lankide denbora osoz horretan ari izanez joan den urrian bakarrik bukatu da bigarren
ataleko datuen sartzeko lana, beste hiru ataletako datuak gelditzen zirelarik oraino sartzeko. Alabaina, jakiteko da herri bakoitzean eginak izan diren 2867 galderen erantzunak bost ataletan banatuak izan direla, eta 1995eko urrian milako bat galdera bazirela
datu basean sartuak.
Lankideak, bai eta jendeak ere, jakin-minez zeuden aspaldi honetan jadanik sartutako galderek zer ondorio emaiten zuten, eta nola agertzen ziren emaitzak, herri guzietako ihardespenak gurutzatzen zirelarik. Horrelakorik ezin egin zitekeen ordean, ez
programak, ez tresnek -ordurako guziz zaharkituak baitziren hauek, eta ahalmenik gabekoak- ez baitzuten biderik ematen herrika bildurikoa galderaka antolatzeko. Ritz
batean erraiteko, informatikako programa eguneratu behar zen eta tresneria guzia ere
aldatu, datuak atlas batean nahitaez behar den bezala modu konparatiboan antolatzeko.
Aurten egin ahal izan ditugu urrats horiek, eta egun lehen emaitzak -Iehen ezin
ikus zitezkeehak- jendeari erakusteko moduan gaude. Eguneratze Ian hori ere Aurten
Bai fondazioak bideratzen ari du teknikaren aldetik, eta orain eginen zaizuen erakusketan ikusten ahalko duzuen bezala ongi jabetu dira gure lehenbiziko beharrez.
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Nornahik minutuaren barnean edozein galderari buruz edozein inkesta-herritako
erantzunak, bildutako xehetasun guziekin, jasotzen ahal ditu pantailan. Noski, erantzunak ez dira oraindik tratatuak eta landuak izan, mapak bereziki ez dira eginak izan, eta
beraz dokumentazio gordin-gordina da hor bildurik dagoena. Hain zuzen esperantza
dugu negu honetan, horretarako programa egokia egina izaten denean, ekiten ahalko
zaizkiola bi batzordekide lehen bi ataletako datuen elaboraketari.
Baina eleak baino hobeki obrak mintzo baitira, utz diezaiodan orain hitza G. Aurrekoetxeari, lehenbiziko mila galderen erantzunekin lehen etapa honen bukaeran gauzak nola agertzen diren harekin ikus dezazuen.
Milesker.

EUSKARAREN HIZKUNTZA ATLASA:
ZENBAIT EZAUGARRI
1996-06-27
Renat Oihartzabal

NON EGIN DIREN INKESTAK
145 herritan egin dira inkestak, herri bakoitzean galdera berak eginez lekuko bati:
Bizkaia:
Araba:
Gipuzkoa:
Nafarroa:
Lapurdi:
Baxenabarre:
Zuberoa:

36
01
36
27---+ Hegoaldean:
15
18
12---+ Iparraldean:

100

45

ZENBAT GALDERA EGIN DIREN
2.857 bat galdera egin dira herri guztietan.
Gehienak lexikoari buruzkoak dira galdeak, baina 530 bat badira morfosintaxiari
dagozkionak.

ALTXOR FONIKOA NOLAKOA DEN
Galdak.eta guztiak osoki grabatuak izan dira. 4.200 ordu denetara.
Zinta magnetikoak denborarekin higatzen eta eduki informatikoa galtzen baitute
altxorra segurtatzeko, grabaketa guztiak digitalizatu dira eta iraupen luzeko CD-ROMetan jarri (l00 urteko garantia dute disko horiek).
-

2 bertsio egin dira CD-ROMetan:

• Altxor bertsioa: Soinu maiztasun guziak atxikitzen ditu digitalizazioan eta, beraz, kualitate handikoa da Toki asko hartzen du, ordean, zinta analogiko bezainbat disko
behar baita: 2600 soinu-CD-ROM dira bertsio horretan.
• Lan egiteko bertsioa: Kopia horretan, entzuketa arruntentzat beharrezko diren
soinu maiztasunak baizik ez dira gordetzen.Ez da bestea bezain kalitate onekoa, baina
haren bidez herri bateko grabaketa guztiak gehienez ere bi diskotan eman daitezke. Oso
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erabilgarria da, beraz. Denetara 180 bat soinu-CD-ROMetan sartzen dira grabaketa guziak. Kopia hauek ikertzaileek kontsultatzen ahalko dituzte Euskaltzaindiaren bibliotekan.

INFORMATIZATZEA
Haste-hastetik izan zen informatizatzeko xedea.
3 urratsetah eman da informatikako programaketa:

-1. urratsa: datu sarrerako programa (herrika pentsatua): 1989-90etan egin zen.
- 2. urratsa: datu basea baliagarri egitea kontsulta lanetarako (herrien arteko datuen gurutzaketa, galderen araberakoa bereziki, ahalbideratzen duena). 1996ko lehen
urte erdian egina izan da.
- 3. urratsa: datu elaboraketa (kartografia barne): 1996.ko bigarren urte erdian eginen da.
Eusko Jaurlaritzako Inforrnatika Erakundeak (EJIE) egin du l.urratseko programaketa.
2. eta 3. urratsetako programaketa Aurten Bai fondazioak egiten du aurten (datu
base zaharra eguneratuz denbora berean, zeren azken 6 urteetan guztiz kanbiatu baitira
informatikako bitartekoak).
Gaurko aurkezpena 2. urratsari dagokion ondorioa da:
Datozen hilabeteetan, informatikako 3. urratsa eman onc\oan, hasiko da basean sartutako datuen elaboraketa lana.
Elaboraketako lanaren ondorioa bi moldetan agertuko da:
- Atlas liburuetan
- Informatikako euskarrietan
Liburuetan mapak agertuko dira gehienbat, baina gaineratiko informazioa ez da
haietan eskaintzen ahalko.
Euskarri informatikoetan aurkitzen ahaJko da informazio guztia erabilbide sinpJe
eta azkar batekin. Bukaerdn datu guztiak CD-ROM bakar batean sartzen ahaJko dira.

ATLASAREN BABESLEAK
Lankideen aJdetik izandako gastuak (4 Janpostu oso azken urteetan) eta funtzionamendukoak Euskaltzaindiaren aurrekontu orokorretan sartuak dira.
HaJere, aurtengo informatika eguneraketak diru iturri bereziak eskatzen baitzituen
tresneria kanbiatzeko eta programa bereziak egiteko, beste laguntza batzukjaso ditu aurten, deJa Europako Batasunaren aldetik, deJaAkitaniaren partetik.

BIZKAIKO FORU DIPUTAZIOAN, EHHAren
CD-ROM AURKEZPENA
1996-06-27
Andoni Unzalu,
Aurten Bai fundazioko burua

Ni oso laburra izaten saiatuko naiz behintzat, nahi diot erantzun gure Euskaltzaindiko buruari ez duela zertan eskerrik eman Aurten Bai fundazioari egin duen lanagatik
beti izango duelako alboan Euskaltzaindiak nahi duenarako lankide eta ahal duen neurrian laguntza. Bestalde, guri dagokigu eskerrak ematea Euskaltzaindiak gugan jarri
duen konfidantzagatik, honelako Ian bat teknikologia berriekin inoiz egin ez dela egiteko ausardia izan dugu, eta egiteko ausardia izan du Euskaltzaindiak, gure esku Ian
hori uzteko eta berriz eregugan jarri izan du konfidantza Befiatek orain esan berri duen
gisan. Datuen informatizazio guztia era Aurten Bai fundazioaren eskuetan dago eta berriz eskerrak eman behar ditut Euskaltzaindiak gugan horretarako ere jarri duen konfidantzagatik eta zuek orain ikusiko duzue ze punturaino bete dugun Euskaltzaindiak
gugan jarri duen konfidantza eta agindua. Beraz, beste barik, jarriko ditugu bi zatitxo
CD-ROM honetan grabatuta daudenak, honelako 4.200 CD-ROM dira, guztiak ezin izan
ditugu ekarri, baina adierazteko bakar bat nahiko da, guztiek dute Euskaltzaindiaren eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren ikurra grabaturik, horiek izan direlako, bata, jabea eta bestea, laguntzailea, eta aukeratu ditugu bi herri, 4.200 ordu izanik, bi aukeratu ditugu,
bata, Errigoiti, eta bestea Orexa, apur bat entzun dezazuen, apur bat puntarik puntako
herriak direnak, elkarren ondoan ez daudenak eta ikus ezazue labur-Iabur, minutu bi
edo izango da bakoitzetik eta entzungo dugu orain inkestagileak etxera joanik, baserrira
joanik, sarritan txakur ahausia entzunik grabatu zuena zintan eta gaur egun, orain, CDROMean daukaguna. Beste barik beraz, entzun egingo dugu Errigoitiko zatitxo bat.
Sarritan gertatzen ohi den moduan lehengo baten egon nintzen eta beti informatika
munduan demoen birusa dagoela eta berriz kopiatuko dugu. Orain entzungo ditugu bi
zatiak, bakarrik azpimarratu nahi nuke, ni ere harriturik gelditu naizelako, zein Ian egin
nahi izan duen Euskaltzaindiak ordu guzti horiek egiteko, kontuan har ezazue langile
batek bere lanean ordu osoa eten gabe egongo baiitz, hiru urte beharko iituzkeela Euskaltzaindiak grabatu duen haina denbora grabatu ahal izateko eta batzuetan, Gotzonek
hobeto azaldu ahalko du kargatzen den bitartean, ia amaitzen dutenean, ia datu guztiak
sartzen direnean, ia milioi bat erantzun desberdin egongo direla galdetegian aztertzeko
eta konporatzeko herri batetik bestera, ze aide dagoen eta zein aberatsak diren Euskal
Herriko euskalki, azpieuskalki eta dauden hizkera guztiak. Beraz, ondo baderitzo ordenagaiiuari, entzungo ditugu bi zatiak.
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* * *
Orain entzungo dugu beste zatitxo bat, ikusten duzue nola hain garbi ikusten den
bertako euskara eta euskalkia zelakoa den eta orain Orexako zintarekin.
Txondorrei buruz ari da, ikatza egiteko mendietako txondorrak nolakoak ziren.
Honenbestez utziko dugu hau, baina pentsa ezazue ba azalduko dugula hor entzundako guztia nola kodifikatu.

EHHAko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN AURKEZPENA
1996-06-27

G. Aurrekoetxea

Euskaltzaindiak, aspaldi amesten zuen eta ez gutxik itxaroten zuen, EHHAko datuen argitalpenari ekin ahal izan dio azkenik.
Horretarako egin den lehen lana herrika edo inkestaka streamer eta disketetan gordetzen ziren datu informatizatuak datu-base bakar batean ipintzea izan da.
Ondorengo urratsa datu-base hori Windows ingurunera bihurtu da. Vne honetan
datu erdiak informatizaturik daude, ez denak. Falta diren datuak informatizatuz doazen
neurrian sartuko dira. Hemen erakutsiko diren programa eta datuak lan-tresna dira, esan
gura da, datu-basearen egitura ondu gabea, umotu gabea dela, batetik. Bestetik, datuak
eurak ere ez daude onduta, elaboratuta, orraztuta. Argitaratze bidean datu-basea egokitu
eta indartu egingo da; datuak atondu eta interpretazio kartografikoa egin; baina gerokoak gerorako utziz ikus dezagun zertan datzan datu-basea:

A)

DATV-BASEAREN EGITVRA

Datuak bi eratara kontsulta daitezke une honetan: herrika edo galderaka.

I.

Herria aukeratuz

Herritik sartzen bagara bi aukera berri agertzen zaigu: edo alfabetikoki eratuta dagoen herrien zerrendan begiratu, edo herriaren kodea jarri. Eman dezagun 712 herriko
datuak aztertu gura direla.

Programak erakusten duen lehen pantaila herri horretan jaso diren erantzunen zerrenda da. Informazioa zutabe desberdinetan sailkaturik bistaratzen zaigu: ezkerretik lehenengo zutabean itaunaren kodea eta galdetzen denaren berba agertarazten du (gazteleraz). Lekukoaren kodea, erantzunaren sekuentzia, zein testuingurutan jaso den
berba, aurkitu den berba edo hitza alfabeto fonetikoan (hizkuntz atlasen ohiturak jarraituz), berba horren inguruko ezaugarriak kodaturik (bigarren pantailan lehengoaia
naturalean agertuko direnak), jaso den berba hori erantzuna, edo lekukoak bere kaxa
emana den ala proposamena edo lekukoari inkestagileak proposatu dion adierazten
duena; proposamenetan kasuistika handia biltzen du EHHAk; lekukoak hitzari buruz
iiabarduraren bat azaltzen duenean alor honetan agertuko da (bigarren pantailan lengoaia
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naturalean); eta azkenik, alfabeto fonetikoz dagoen berba alfabeto normatibora egindako
transliterazioa; proposamenetan proposatutako berba lekukoak ezagutzen ez duenean
proposatutako hori zein den agertuko da.
Gure aurrikuspenetan erantzun bat baino gehiagoren aukera ez zen baztertzen. Itaun
batek jaso ditzakeen erantzun desberdinak batetik eta itaun desberdinen erantzunak marra gorriak bereizten ditu.
Erantzunei so egiteko aurrera-atzera egin daiteke, pausoka, multzoka, saltoka edo
itaun jakin batera joanez. Orduan gaIdera botoia sakatu beharko dugu. Bi aukera: edo
gaia eta galdera aurkeratu, edo kodea eman. Eman dezagun landaretzari (la vegetaci6n) buruz zer itaundu den gura dugula ikusi eta "arbol" (19010) hitza euskaraz zelan
agertzen den.
Erantzun jakin bat zehatzago aztertu gura izanez gero erantzun horren gainean klikatu eta 2. pantailara sartzen da. Alor zeharo desberdinak ikusten dira pantaila honetan:
lau alor nagusi: aurkibidea, erantzun-proposamenak eta oharrak. Goitik eta ezkerretik
hasiz:
1.1. Aurkibidea alorrean ondoko zehaztasunak bildu dira: herria eta kodea, galdera
(bi hizkuntzetan) eta galdera kodea, datua jaso duen inkestagilea (INK! eta INK2), datuaren transkribatzailea (TRA), eta zein zintetan jaso den (honen alderdia eta bira).
1.2. Erantzunak- proposamenak alorrean sekuentzia, bilatzen den berba eta berba
horri buruz oharrik dagoen ala ez.

Gura den erantzun edo proposamenean klikatzen bada xehetasunak agertuko dira:
hizkuntz ezaugarriak piztuko dira eta oharra irekiko da. Hizkuntz ezaugarrietan: ezagutza maila (proposamenetako taula), elokuzioa, fiabilitatea, kategoria gramatikala,
transkribapenaren fiabilitatea eta baieztaketa deitzen diren alorrak beteko dira.
Bada oraindik gehiago. EHHAk bereziki itauntzen ez duen baina interesa duen hitzen bat agertzen denean berba hori fonetikoki transkribatzen da eta "osagarriak" deitzen den alor berezian kokatzen, hitz horri buruzko xehetasun eta gNzti (izan dadin definizioa, azalpena, perifrasia...). Lekukoaren kodea eta izena ere agertzen da, pantaila
honetan ikus daitekeenez.
Oraingoz jarri diren tresnen artean, aurrerago gehiagorekin homitzeko esperantzan,
inprimatzeko aukera daukagu. Bai herri jakin bateko erantzunak edo herri desberdine'
takoak.

2.

Galderatik sartuta

Galderatik sartuz gero aukera desberdinak ditugu: lehen aukera kontsultaren hizkuntzarena da; oraingoz bi hizkuntzatan kontsulta daiteke: gazteleraz ala frantsesez.
Hizkuntza aukeratu ostean gaia (La vegetaci6n1 landaretza) aukeratu daiteke eta gai
horren barruan galdera bat. Edo zuzenean galderak (arbol) hautatuz (alfabetoaren arabera aurkituko dira). Bada galderaren kodea (19010) aukera ere.
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Erantzunen zerrenda herrika agertuko da. Herri jakin batera joatea gura bada sakatu
tekla eta artez joango gara. Eta hemen aurrerago aipatu moduan aztertu edo ikusi ahal
izango dugu.

B)

INFORMAZIOA

Datuen egitura honek EHHAk bildutako informazio aberatsa modu egokian sailkatzea ahalbidetzen duo Baina, zer bildu du egitasmo honek?
B I. Informazio-kopuru batzuk hasteko: aurkezten dizuegun programa honetan
egitasmoan bildu diren datuen % 37a agertzen da: (1068 itaun, guztira 2857 dira).
- Erantzunak: 339.332 erantzun-Iokalizazio lortu dira (batazbeste erantzun bi eta
piku itauneko); estrapolazio bat eginda, egitasmoak guztira 900.000 item-erantzunen
berri emango duo
Gehitu behar zaizkio 42.234 (osagarri) berba-Iokalizazio (ez dira denak berba diferenteak) aurrez finkatutako galdesortan itauntzen ez direnak, baina interesgarri direlako jaso eta fonetikoki transkribatu direnak;
-

Oharrak: 346.018 ohar jaso dira lehen bi ataletan.

Egitasmoaren ihardueran datuen zehaztasuna eta zuzentasuna izan dira garrantzitsuenak.
B2.

Nolako informazioa edo informazio mota

1. Inkestaren osotasuna eta aberastasuna
Mendaron adibidez "arbol" gaztelerazkoaren kidetzat arbold eta ond6sk6 jaso da.
Ez du, halere, "zugaitz" berba esan eta inkestagileak proposatu egiten dio ia herrian
erabiltzen den itaunduz. Lekukoak hitz honen adiera zehatza ematen dio eta ohar baten
bidez jasotzen da. Forma fonetikoa ere jaso duo
Baina azken hau ez zaio arrunta iruditu eta inkestaren beste pasarte batean berriro
proposatu zaio berba bera nola ahoskatzen duen zehazteko. Bide horri etengabe lotu
gatzaizkio euskal herrietan barrena inkestetan zehar.
Hemen ikus daitekeenez, hizkuntza standarra eta herri mailakoa ez datoz beti bat.

2.

Inkestagilearen ahaleginak

Vne edo galdera batzuetan inkestagileak ahalegin berezia egin behar du informazioa
lortzeko. Kasu lekukoak erantzuntzat "erdarakada" bat ematen duenean. 01250 itaunean
(mariposa) Zollon (103) mariposa berba jaso da erantzun moduan. Inkestagilea ez da
pozik gelditu eta 8 berba proposatu dizkio lekukoari (bitxilote, ezkabi, marisorgin, mitxeleta, pertxilota, sorginbitxi, txalupitxi eta txilipitaina); kasu honetan alferrik izan da.
Etxebarrin (107) ahalegin bertsua egin da, baina fruituarekin.
3. Erantzunen ugaritasunak arazoak sortzen
Behin baino gehiagotan gertatzen da ekintza baterako edo gauza bat izendatzeko
berba bat baino gehiago erabiltzea, izan dadila graduazio bat medio, izan dadila kutsu
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morala bitarte. 09030 (devastar) galderan kaskabarrak edo harriak edo baazuzak (txingorra edo inetasi edo txitxerrak baino handiagoak) zer egiten duen galdetuz Zolloko
inkestan (103) bi erantzun eta lau proposamen onartu ditu lekukoak. Ezkio-Itsason (314)
lau erantzun, Zestoan (315) him erantzun eta proposamen bat.
Ez noa gehiago luzatzera zuek aspertuko zaituedan beldurrez. Baina ez nuke amaitu
gura Aurten Bai fundazioari eta ABA Multimediako jendeari gure eskerrak emon barik
izan duten jarrera eta sentsibilitateagatik.
Eskerrik asko.

BILBAO BIZKAIA KUTXA - EUSKALTZAINDIA,
LITERATURA SARIEN AURKEZPEN-BANAKETA

Bilbo, 1996- VI-28

BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA,
1995.EKO LITERATURA SARIEN
BANAKETA
Bilbo, egoitza, 1996-06-28
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

-

Bilbao Bizkaia Kutxako agintari jauna,
Idazle maiteak,
Euskaltzainkideak,
Kasetari jaun-andereak, agur.

Urtero bezala banatzen ditugu gaur Bilbao Bizkaia Kutxak eta Euskaltzaindiak sortu dituzten sariak, lau sari, eleberriarena, olerkiarena, antzerkiarena eta saiakerarena.
Bilbao Bizkaia Kutxak eskaintzen du dirua -hiru milioi eta erdikoa- Euskaltzaindiak
emaiten babesa, epaimahaiak bilduz, euskaltzain oso edo urgazleetan hautaturik. Karia
horretara ez baita Ian ttipia Ian guzien irakurtzea eta iritzia emaitea.
Eskerrik asko beraz Bilbao Bizkaia Kutxari ez baititu bakarrik sariak emaiten, baina
argitaratzen baititu liburuak ere; eskerrik bizienak epaimahaikoei egin duten lanen eta
hautaketengatik eta zorionak saristatuak izan diren idazle guziei.
Orain emaiten diot hitza Juan Mari Lekuona, euskaltzainburuordea eta Literatura
batzordeburuari.

BBK - EUSKALTZAINDIA 1995.EKO
LITERATURA SARIEN BANAKETA
Bilbo, 1996-06-28
Juan Mari Lekuona

Euskaltzaindia - BBK Sariak, 1995ekoak, liburu eginik aurkezten ditugu une honetan. Idazlanak arakatzeko erarik izan ez dugunez, idazkiak jendaurrean agertzeko ordu
pozgarrian, autoreei buruzko xehetasunak emango ditugu, gehiagorako ez denez, oraingoz, daukagun informazioa.
Lehenik, Txomin Agirre Saria, nobela, eleberrigintza-alorrean. Epai-mahaikoak,
Xabier Gereno, Txomin Peillen eta Ana Toledo. Saritutako eleberria Hiru egun Larburun, egilea Luis Mari Mujika Urdangarin delarik, jaiotzez Lizartzakoa eta Donostian
bizi dena. Euskal Filologiako Irakasle da Euskal Herriko Unibertsitatean eta liburu ugari
idatzi ditu euskal lexikoari eta toponimiari buruz. Ez da gutxiago ezaguna euskal literaturan, bereziki poesian eta nobelagintzan nabaritu delarik bere ekarri literarioa. Poesi
alorrean gogora ekar dezagun bere Urdin eta burni 1965ean argitaratu zuela; eta bere
Hitzak ebakitzean poemategiak 1975eko Kritika saria irabazi zuela; eta Aire neurtuan
izeneko poemekin Lizardi saria bereganatu zuela. Prosagintzaren esparruan, berriz, aipatzekoa da Poeta baten narrazio nagiak, I986ko Irun saria jaso zuela; eta Udapartean
Loitzu eleberriarekin, aurten bezala, Txomin Agirre saria irabazi zuela, eta beraz, aurtengoa ez duela lehenengo aldia; eta azkenik Urtuella lekuko ere idatzi duela, azkeneko
Durangoko Azokan aurkeztu zuena. Aspaldiko idazlea, nekaezina, eskarmentu luzekoa
euskal literatur alorreko sorkuntzan, gaurko sari honi bere izen ona eransten diona.
Bigarren, Toribio Altzaga saria, antzerkiaren alorrean. Epai-mahaikoak Eugenio
Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu. Saritutako antzerki-idazlana Hegazti errariak
izenekoa, autorea Juanjo Olasagarre Mendinueta duelarik, Arbizun jaioa 1963an. Ogibidez euskara irakasten dihardu. Gaztea bada ere, bere izenak sona badu euskal olerkigintzan: Gau pasa (I 991) izeneko poemategi baten egilea dugu; gero 1994an poema
ingeles, Anden izeneko baten poesiak euskaratu eta argitaratu zituen Poemak izenburupean. Oraindik orain "Imagfnate Euskadi 1995" jaso zuen euskal poesiaren sailean.
Gaztea eta nafarra izateak distira berria ematen diote guk aurkezten dugun sariketari.
Hirugarren, Felipe Arrese Beitia saria, poesiakoa. Epai-mahaia osatzen zutenak, Jon
Kortazar, Mikel Lasa eta Juan Mari Lekuona. Saritutako poemategia Arzius deritzana
izan zen. Autorea, Jose Felix Azkona Gartzia, Irunean jaioa 1953an. Ekonomian lizentziatua dugu, euskara irakasten du, Iruneko Irratian esatari eta errealizadore. Gaur egun
itzultzaile eta interpretari da Nafarroako Trafiko Ordezkaritzan. Korrok aldizkariaren
sortzaile da eta bertako lankide. Iruneko Udalaren Poesia saria irabazi zuen 1993an.
Bere lankidetza eta itzulpenak ohikoak dira kazetetan eta aldizkarietan, hala nola "Nafarkaria"-n.
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Laugarren, Mikel Zarate saria, saiakera alorrean. Epai-mahaia osatzen zutenak,
Adolfo Arejita, Andolin Eguzkitza eta Alfonso Irigoien. Saria irabazi zuen saiakera Nemesio Etxanizen biograjia izan zen. Autorea, Pako Sukupe Elortza, Azkoitiko semea,
Hernanin bizi dena, 1959an jaioa. Doktoregoa egina du filosofian, euskara irakasten du,
Pasaiako Euskaltegian ari delarik gaur egun. Bere sinadura agertzen da gaurko kazetetan
eta aldizkarietan, batez ere EI Diario Vasco eta Egunkaria-n. Unibertsitari mailako lanak eskaini dizkio Azkoitiko poeta zenduari, honen irudi eta lana argituz, sendotuz eta
gaurko zirkuituetan sartuz.
Autoreon maila kontuan hartuz, eta berdin hemendik aurrera ere egin dezaketen
idazlan norberezkoa, BBK eta Euskaltzaindia jabetzen dira ohoretu baizik ez dutela
egingo sariketa hau, aurreko irabazleek ere hala egin izan duten bezala denboraren joanean. Idazleok gero eta Ian bikainagoak egiteko zoria izan dezatela, geu ere harro senti
gaitezen sariok bete dutelako beren helburua.

1995eko BBK·EUSKALTZAINDIA LITERATURA SARIAK
Bilbo, 1996-06-28
Jon Mancisidor,
Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria

Egunon Euskaltzainburu jauna, lagun agurgarriak.
Urtero, duela hogeita bost urtetik hona, garai honetan, gaurkoaren antzeko egintzara
bildu izaten gara helburu birekin:
Lehenengo eta behin, 1995eko literatura sariak -ia lau milioi pezeta- iragarri eta
ematea; eta bigarrenik, 1996rako sarietarako deia luzatzea.
Euskaltzaindia eta BBK bezalako erakundeen arteko harremanek hogeita bost urte
gainditzea garrantzi handiko gertakaria da. Berez, nekez aurkitzen da hain lankidetza
luze eta emankorra euskara eta euskal kulturaren sustapenari atxikiriko bi erakunderen
artean. Elkarrekin egindako bide luze honi esker daukate sari hauek egonkortasuna eta
ospea, eta horri esker ere hurbildu izan da euskal literaturan hain prestigiotsu den jendea.
Hala nola Gabriel Aresti, Mikel Zarate, Bitoriano Gandiaga, Orixe, Txillardegi, Jon
Etxaide, Eusebio Erkiaga, Agustin Zubikarai, Gotzon Garate, Martin Ugalde, Xabier
Lete, Julene Azpeitia, Txomin Peillen, Lourdes Iriondo, Junes Casenave, Joanes Urkijo,
Ibon Sarasola, Patxi Ezkiaga, Jon Kortazar, Patri Urkizu eta abar luze bat. Ikusten denez, euskal literaturako urrezko orrietan agertuko diren izenik gehienak daude hemen.
BBK-kook gertakari honek erabat pozten gaitu eta bide horri jarraitzeko adorea
ematen digu.
Aurtengo sarituak honako hauek dira: elaberri sailean, Luis M." Mujika; antzerkian,
Juanjo Olasagarre; olerkian, Jose Felix Azkona; eta saioan, Pako Sodupe.
Berriro ere egileekin bidezkotasun osoz jokatu dela uste dugu; hala ere, bidean
beste hainbat Ian interesgarri geratuko zen diziplina guztietan, izan ere, epaimahaikideek
urtez urte arazo ugari izaten baitute erabakiak hartzeko. Honek euskalliteratura hartzen
ari den kalitate eta maila erakusten duo Hau, oso pozgarria da gu guztiontzat, herrialdearen garapen kulturalaren erakusgarria delako eta lanean segitzeko bultzada baita ere.
Aurtengo saridunen artean, nabarmentzekoa da dagoen dibertsitatea. Beste aIde batetik ia beti ematen dena literatur sariketa honetan. Batetik idazle kontsagratuak ditugu,
sariketa berau aurretik ere irabazitakoak, eta bestetik, hain ezagunak ez direnak. Berez,
sariketa baten helburuetariko bat, hori ere bada; hau da, idazleak berriak ezagutaraztea,
irakurleei hurbilduz eta bidea zabalik utziz etorkizunerako.
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Guztiei, BBKren izenean, nire zorionik beroena. Lanak bidali eta epaimahaiaren
erabakiaren menpe egan diren guztiei ere, nire eskerrona eta horretan segi dezaten gurari
zintzoa, egunen batean sari hauetakoren bat jasoko dutelako esperoan.
Zuei guztioi, mila esker gaur, hemen, berriro ere, gure Herriaren garapen kulturalerako hain garrantzitsuak diren une hauek elkarbanatzen egoteagatik.

BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA,
1995.eko LITERATURA SARIEN
BANAKETA
Bilbo, 1996-06-28
Jean Hartischelhar,
euskaltzainburua

AZKEN HITZAK

Ekitaldi hau bukatu baino lehen, aurkezten dugu egun 1996.eko literatura sarien
egitaraua, 'Txomin Agirre' saria eleberrirako. 'Toribio Altzaga' saria antzerkirako. 'Felipe Arrese Beitia' olerkirako. 'Mikel Zarate' saria saiakerarako, lauentzat azken epea
delarik urriaren 16a.
Bertzerik ez, agur denei.

TOPONIMIA MEDIEVAL EN EL PAIS VASCO

Onomasticon Vasconiae, 14

Vitoria/Gasteiz, 26-Il-1996

TOPONIMIA MEDIEVAL EN EL PAIS VASCO. LETRA A
Vitoria/Gasteiz, 26-Il-1996
Angeles Lfbano Zumalacarregui

Presentaci6n del trabajo Toponimia medieval en el Pals Vasco. Letra A.
Colecci6n "Onomasticon Vasconiae" 14.
La obra que presentamos hoy aquf es el resultado de afios de trabajo de un equipo
de investigadores, propuestos a realizar una labor necesaria y que, segun era reiteradamente reconocido por un buen numero de prestigiosos eruditos de la fiJologfa vasca
y romanica, se venfa echando en falta. Ya J. Caro Baroja en los afios cuarenta y cinco
reconocfa la importancia de esta ausencia, y daba ciertas pautas a seguir en un futuro
para el Proyecto de recopilacion de Toponimia y Antroponimia vasca medieval. Con
el magisterio y la gufa de tan apreciado maestro -a quien tuve la fortuna de conocer
por los afios setenta, cuando me hallaba realizando mi tesis doctoral- comenzamos
nuestra andadura, quiza algo mas ambiciosa de 10 que se desprende del titulo del proyecto de Caro Baroja, ya que deseabamos mitigar el denominado divorcio entre historiadores y fil61ogos tantas veces sefialado por Jose M." Lacarra y Luis Michelena.
Nuestro objetivo se centrarfa en la recopiJaci6n de la Toponimia mayor y menor
de la Alta Edad Media, independientemente de que esta fuera vasca 0 romanica, que
referida a las provincias de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya, figura en los Cartularios alto-medievales que recopiJan informaci6n hist6rico-Jingiifstica del area que hemos sefialado, de valor inestimable para los estudiosos de la Lengua y de la Historia
de estos territorios mencionados en la epoca medieval. Consciente que un proyecto de
estas dimensiones nos acarrearfa problemas de 6rdenes diversos, iniciamos nuestra andadura. La falta de recursos econ6micos me lIev6 a plantear, por los afios ochenta y
siete, eta recopiJaci6n toponfmica como un trabajo de curso de los alumnos de FiJologfa
Romanica y Vasca de la Facultad de FiJologfa, Geograffa e Historia; debemos admitir
que la experiencia fue gratificante, al demostrarnos la viabilidad del proyecto, sus enormes dificultades y los errores que debfamos evitar si segufamos interesados en continuar
con el.
Fue el momenta entonces de iniciar una consulta a los profesores y amigos que
menciono al comienzo de la obra, quienes me brindaron su ayuda, asf como de presentar
mi propuesta de trabajo y presupuestos provisional a la comisi6n de Toponimia de Euskaltzaindia. Con el visto bueno de la Academia iniciamos esta empresa que pudo ser
finaJizada y presentada de acuerdo con 10 proyectado en las III Jornadas de Onomastica
y Toponimia celebradas en Estella en el mes de septiembre de 1989.
No somos quizas las personas mas adecuadas para resaltar el valor y trascendencia
de esta recopiJaci6n, pero podemos citar las palabras de L. Michelena quien en el pr6-
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logo a sus Apellidos vascos advierte, "La recogida del material [onomastico], indispensable para cualquier estudio de conjunto, no se ha realizado todavfa mas que fragmentariamente y yo no he podido realizarla adecuadamente, por causas mas 0 menos
justificadas". Nuestra obra, de la que presentamos aquf hoy su primer volumen, pretende
precisamente ser esa recopilacion de material onomastico, la cual confiamos pueda editarse de forma completa en los proximos alios.
Deseamos finalmente hacer menci6n expresa de una consideracion que juzgamos
relevante. En un punto crftico al comienzo del trabajo, mientras operabamos con rudimentarias fichas y ficheros de carton, nos vimos casi inmediatamente desbordados
por la acumulacion de material; el por entonces decano en funciones de nuestra Facultad, el profesor Patxi Goenaga, nos concedio un magnffico PC, al que pronto agotamos su capacidad. El Vicerrectorado del Campus de Alava, bajo la direccion del pro-
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fesor Dfaz de Durana, habrfa otra vez de venir en nuestro auxilio con un costoso y muy
eficaz equipo informatico de memoria externa, que nos resolverfa definitivamente nuestro problema tecnico. Una vez concluido y presentado el trabajo en las Jornadas de
Toponimia de Euskaltzaindia, iniciamos la carrera hacia su publicaci6n. Asf recurrimos
de nuevo a este Vicerrectorado de Campus, y a traves del convenio con la Diputaci6n
Foral de Alava obtuvimos el respaldo inicial para empujar su publicaci6n. Deseamos
en fin subrayar que se ha impulsado la edici6n de esta obra no s610 a traves de sus
Vicerrectores, sino tambien de su equipo administrativo a quienes deseo expresar aquf
mi mas sfncera gratitud. Raz6n esencial por la que nos inclinamos a elegirle a este como
marco para la presentaci6n del primer volumen.
Gracias a todos por su atenci6n y presencia.

ARRASATEKO TOPONIMIA
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ARRASATEKO TOPONIMIA

Onomasticon Vasconiae, 15
Aurkezpena:

Arrasate, 1996- Vl-14
Jose Luis Lizundia,
Onomastika batzordekidea

Azkenengo hitza hartuko duena interbenzioetan, ez naiz agurraz edo despedidaz ari,
Jose Luis Ormaetxea da, liburu egilea. Hasiera baten pentsatu genuen liburu honen aholkulari izan den Patxi Salaberri etortzea, baina selektibitate eta azken orduko zerbaitegaitik ezin izan da etorri eta hori berak esan dit espreski adierazteko, denon aurrean.
Bera Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaske da, eta lehen aipatutako arrazoi horiengandik, ez du hemen egoterik. Esan behar dut Onomasticon sail honetan badirela
liburu batzuk, gehienak gahinera, udalbarrutiei edo udalerriei dedikatuak. Irufierriko 6,
beraz, cendea bakoitzari eta hiriari seigarrena eta horrez gain, Pasaian eta Andoainen
hasi zuten bidean, Pasaia eta Andoaingo Udalak, Pasaia eta Andoaingo toponimia liburuak Euskaltzaindiko kolekzio honetan sartzea, Eibarkoak gero hartu zuten txanda
eta orain Arrasatek, ez dut uste azkena izango denik. Gero, behar bada, galdera-erantzunen bat prentsakoren batek edo zuetariko batek galdetzea nahi badio egileari, gerorako uzten dugu hori eta Arrasateko toponimiaren egileak du hitza orain, beraz, Jose
Luis Orrnaetxeak. Bene-benetan eskerrak Arrasateko Udalari eta Kutxa Fundazioari.

ARRASATEKO TOPONIMIA
Onomasticon Vasconiae, 15
Arrasate, 1996-06-14
Jose Luis Ormaetxea,
'Txipi'

I.

SARRERA

Ez didate denbora zehatzik ezarri Ian honen azalpena egiteko. Nire esku utzi dute.
Nire barruak esaten zidan azalpen laburra egin behar nuela, jendea ez aspertzeko. Eta
baten edo besteren iritzia bide beretik zihoan. Baina bada, bestalde, lanaren kronika
egiteko behar dudan denbora guztia hartzea gomendatu didanik. Hortaz, zer egin?
Duela 8 egun, ekainaren 6an, hementxe bertan Eusko Ikaskuntzak argitaratu dituen
hiru liburuki aurkeztu ziren (FUENTES DOCUMENTALES DEL PAIS VASCO bildumako Coleccion documental del Archivo Municipal de Mondragon, 11., 111. eta 1V.
tomoak). Ekitaldi laburra izan zen, ordu erdi edo. Eta bukatu zenean, ondoan nuen adiskideak, nik euskara baino latina hobeto ezagutzen duena bera, honelako zerbait bota
zidan belarri ertzera: "SI BONUM BREVE, DUPLICITER BONUM", gure berbetan,
gutxi gora-behera, "ona laburra, bi aldiz ona" esan gura duena. (Badaezpada latin hiztegietan begiratu dut eta ez dut aurkitu esaera hori. Ez dakit adiskideak egokitua den,
baina berdintsu dio, okasiorako ondo datorkigu eta).
Orduan, pentsatu nuen nik ere antzeko zerbait egin behar nuela. Saiatuko naiz, beraz, tartean geratzen. Zaila da, batetik, hainbeste ordu eskaini zaion Ian baten gorabeherak bi minututan azaltzea, eta ez da bidezko, bestetik, xehetasun guztiak kontatuz
jendea aspertu eta nekaraztea.
(Bide batez, agintzen ari naizena betetzen ez badut, mesedez norbaitek keinu bat
edo egin diezadala azalpenarekin bukatzeko).
Goazen, bada, suabe-suabe gaiarekin sartzera.
Gaur, batez ere zer eta nola egin dudan, eta zer ez dudan egin ere azalduko dut,
baina ez naiz toponimiari buruzko teoriaz arituko (horretaz badago hemen nik baino
askoz gehiago dakienik). Ez dut ere Arrasateko toponimiaren azterketarik egingo, ez eta
hemengo leku-izenen berezitasunak eta bitxikeriak aipatuko, nahiz eta eskuarki azken
honi buruzkoa izaten den kazetarien galderarik behinena. Edozelan ere, agian galderen
garaian honetaz eta beste kontuez hitz egiteko aukera izan dezakegu. Ni, ahal dudan
neurrian, gustura saiatuko naiz erantzuten.
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II. LANA NOLA GAUZATU DUDAN
Historia apur bat. Lanean bi fase edo aldi bereiziko ditugu.

11.1. Lanaren lehen fasea (1990-1992)
1.990eko udazkenean Ian hau 14 hilabetetan egiteko beka bat atera zuen Arrasateko
Udalak, udalerriko leku-izenen bilketa zelarik helburu nagusia.
1992ko udaberrian "bukatua" nuen lana eta Udalari entregatu nion.
Ideia orokor bat izateko, batez ere hemengoak ez zaretenok, Arrasateko udalerriaren
hedadura ia 31 km2-koa da. Inguruko herriekin konparatuz, Aretxabaleta baino handitxoagoa, baina Eskoriatza baino txikiagoa. Bestalde, Bergara eta Aramaioren erdia ere
ez da, eta Ofiati Arrasate baino 3,5 aldiz handiagoa da.
Bestalde, betiko baserri-auzoak hartu ditut kontuan, hots: hirigunea inguratzen dutenak (San Andres, Meatzerreka, Zaldibar eta Musakola), garai batean UGARAN bailara osatzen zuten elizateak, 1353. urteaz geroztik Mondragoeri atxikiak (Gesalibar,
Garagartza, Uribarri eta Udala), eta, azkenik, 1966 arte Aretxabaletako auzo izan zen
eta ordutik Arrasatekoa den Bedoiia auzoa. Baserri-auzoez aparte, Arrasateko hirigunea
edo hiri barrua ere kontuan izan dut.
Egindako lana:
a) Dokumentuetatik bildutakoa. Iturri idatziak: Arrasateko Udal Artxiboa (zedarriztaketak, erroldak, e.a.); Gipuzkoako Foru Diputazioko Artxiboa (amilaramenduak); Ofiatiko Gipuzkoako Protokoloen Artxibategi Historikoa; bestelako iturri bibliografikoak (Garibay, Juan Carlos Guerra, Mitxelenaren Textos Arcaicos Vascos, e.a.).
b) Ahozkoa. Auzo eta baserri inguruko toponimiari jarri genion lehentasuna. Ohikoa den materiala erabili genuen: 1:5.000 eskalako mapak, kaseta eta zintak, koadernoa... Auzo bakoitzean zenbait baserritarren laguntza izan genuen eta normalean inkestak in situ egin genituen.
Hemen aipatu beharko nuke horrelako lanetan genbiltzanok Deustuko Unibertsitateko DElKER institutuak 1991ko udaberrian emandako ikastaro bat jaso genuela, toponimoen ahozko bilketan metodologia bateratua erabiltzearren.

II.2. Lanaren bigarren fasea (1993-94)
Lana Udaletxean entregatu eta zenbait hilabetetara Euskaltzainditik gutun bat jaso
genuen, non J. C. Guerraren artxiboa aztertu beharko nukeela iradokitzen zen. Horrela,
jarraipena eman nion lanari, dokumentazio gehiago aztertuz: batez ere, Juan Carlos
Guerraren artxiboa (Monterron liburutegian mikrofilmatua dagoena), baina baita ere
beste batzuk: Jose Letonaren artxiboa, Ofiatiko Protokoloen Artxibategia, Eusko Ikaskuntzak argitaraturiko Coleccion Documental del Archivo Municipal de Mondragon 1.
liburukia, e.a.
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Bigarren txanda honetan lehengo lana osatu eta hobetu egin zen.
Ahozkoari dagokionez, lehen ikutu gabe utzi nuen hiri barrukoa aztertu nuen apur
bat.
Dena den, hemen esan beharrekoa da nik iaz 2. aldi honetako lana Arrasateko Udalari entregatu ondoren, Arrasateko leku-izen ugari azaltzen den liburu batzuk argitaratu
direla. AIde batetik, Jose Angel Ach6n Insaustiren doktoretza tesia, A vaz de Canceja
izenarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua. Liburu hau oso ona delakoan nago,
nahiz eta nik Historia kontuetan askorik jakin ez. Eta gureari dagokionez, aitortu behar
dut Erdi Aroko antroponimia eta toponimiaz berri zehatz eta ugaria ematen digula. Izan
ere, badira hor, eta hau pena apur batekin diot, nik jaso gabeko zenbait toponimo eta
beste askoren lekukotasun zaharragoak.

ONOMASTICON

VASCONIAE

15
JOSE LUIS ORMAETXEA LASAGA

ARRASATEKO
TOPONIMIA

EUSKALTZAINDIA

19%
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Bestetik, sarreran aipatu bezala, zenbait egileren artean egindako eta Eusko Ikaskuntzak argitaraturiko 3 Iiburuki argitaratu ziren aurreko astean (FUENTES DOCUMENTALES DEL PAIS VASCO bildumako Coleccion documental del Archivo Municipal de Mondragon, II., III. eta IV. tomoak). Lehen esan ez badut ere, 2. aldi honetan
Eusko Ikaskuntzako Donostiako egoitzan izan nintzen zenbait alditan, hain justu liburuki hauetan datozen dokumentuak aztertzen. Beraz, neurri handi batean ezagutzen nuen
Ian hau, baina duela II urte burutua izan zen transkripzio lana lehenago argitaratu izan
balitz, neuretzako ere mesedegarri zatekeen.
Hemen, izan ditudan zailtasunez hitz egin beharko nuke, baina larregi luzatuko naizen beldurrez, bere horretan utziko dul.
- Normalizazioa. Patxi Salaberri Zaratiegi honetaz aritu denez, nik ez dut gauza
handirik esango. Saiatu gara toponimo bakoitzari forma normalizatu bat ematen. Aipatu
behar da iaz lana bukatu ondoren Patxi Salaberrik Eskaltzaindiko Onomastika batzordearen izenean egindako ohar ugariak kontuan hartuak izan direla oraingo argitalpenerako. Ez da agian momentua normalizazioak sortarazten dituen arazoak komentatzeko. Orokorrean esan ortografiari dagokionez Euskaltzaindiak emandako arauak jarraitu
ditugula. Eta honelakoetan egin ohi den bezala, euskalki mailako berezitasunak errespetatu egin ditugu. Esaterako, Basobaltz normalizatu dugu eta ez Basobeltz, Etxebarri
eta ez Etxeberri edo Udalatx eta ez orain ia aIde guztietan azaltzen den Udalaitz.
- Lanaren aurkezpena. Izenburuan, letra beltzez, forma normalizatua dator. Ondoren dokumentazioan jasotako aldakiak, dokumentua eta urtea. Etxe edo baserrien kasuan, dokumentu zaharretako deiturak ere jaso ditugu. Gero ahoz jasotako aldakiak. Eta,
azkenik, batzuetan oharrak ere jarri ditugu.
Ondorioz:
Egin duguna, batez ere, Arrasateko leku-izenen bilketa eta normalizazioa izan da,
ur sakonagoetan sartu gabe.

III. ZER EZ DA EGIN?

Esaterako, ez dut toponimoen azterketa egin. Etimologia ere gai tentagarria da, baina hemen ez duzue horrelakorik aurkituko. Badakit azterketa etimologiko serio batek
asko jantziko lukeela Ian hau, baina baziren bi arrazoi Ian horri ez oratzeko: aIde batetik,
ez zen bekaren helburua, eta, bestetik, neure burua ez dut ikusten behar beste jantzita
horretarako. Hala ere, konturatzen naiz agian ohar etimologikoak ere jarri behar nituela
noizbehinka, polemika piska bat sortzeko besterik ez bada ere. Bertakook badakigu herriaren izenak berak (Arrasate) duela bi urte sortarazi zuen eztabaida. Eta gauza bera
gerta daiteke beste izen askorekin. Gainera, jendeari gogoko zaio izenen atzean zer dagoen jakitea. Xabier alkateari, beharbada, eta ulertzekoa denez, Intxausti toponimora
lerratuko zaizkio begiak. Kasu horretan, dena dela, ez dago azalpen askoren beharrik,
berak nik baino hobeto baitaki zer dagoen izen horren atzean.
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Baina, beti ez da horrela. Esaterako, hemen oso leku ezaguna da Zaldibar. Mundu
guztiak zaidi + ibar interpretazioa egiten duo Garibai berak ere hala zioen:
"(...) el prado, Hamado <;alguibar (...) Ilamado primero <;aldiybar, que en lengua de la mesma tierra significa paramo, 0 valle de cavallos donde muchos
bandoleros y malhechores se recogian..." (1571)
Nik ez dut hain argi ikusten. Aurkitu dudan dokumentazioan Zalgibar da zaharragoa eta horrek agian beste interpretazio bat egitera eraman gaitzake (zalge "veza, cierta
hierba dafiosa" edo zalgi "cizafia, mala hierba").
Beste auzo bat badago, Musakola edo Zigarrola deitzen dena. San Isidrotan atera
zutenjaietako programan "Musakola edo Ziarrola" ipini zuten, azken hau g gabe dela
azpimarratuz. Eta hala da ahozko hizkeran. Baina non dago hitz horren jatorria? Nik
oraindik ere zenbait baserritarri "Siorla" entzun izan diet, eta ahoskera hau bat dator
dokumentazioarekin (XIX. mendera arte beti izan da Ziorrola / Zigorrola eta ez Zigarrola).
Ez da kontu erraza, beraz. Eta bego horretan.
Beno, goazen bukatzen, bestela 10 hartuko didazue eta.
Ordu dezente eman dut Ian honetan eta esango nuke Arrasateko leku-izen asko
bilduak direla liburuan. Baina ez daude denak. Duela gutxi orain Aramaion bizi den
nire auzoko (Gesalibarreko) lagun batek hemen agertzen ez diren 3-4 izen bota zizkidan,
eta ez dakizue zer amorrua hartu nuen. Eta horrelako beste asko izango dira auzo guztietan. Beraz, bihotzez eskertuko nuke jendeak hemen agertzen ez diren Jeku-izenen
berri emango balu (edo balit). Bestalde, oraindik eskrituretan eta paper zaharretan ere
10 daudenak ez dira gutxi izango. Ni jarraitzeko asmotan nabil, baina beste norbait ere
animatzen bada, hainbat hobe.
Bestalde, labur-Iabur, dei bat hedabideetan Ian egiten dutenei. Jakina da hedabideek
gaurko gizartean duten indarra eta eragina. Beraz, garrantzitsua da hedabideek hizkuntzaren kalitatean eta gaurko gaiari dagokionean, onomastikan, duten erantzukizuna. Askotan izen bera (Santa Marina, Kontzezino, Kanpanzar... ) modu desberdinetan ikus daiteke eta horrelakoetan batasunerantz eta norrnalizaziorantz jo beharko genuke. Pozez
aitortu behar dut, hala ere, azkenaldion gehiago zaintzen dela arlo hau.
Eta azken hitzak, eskerrak emateko.
Lehenik eta behin, eskerrak Arrasateko Udalari, hau eta horrelako beste Ian asko
bultzatu eta diruz lagundu dituelako, eta Euskaltzaindiarekin eta Kutxarekin bat hartuta
argitalpen hau aurrera atera duelako.
Mila esker Arrasateko baserritarrei, haien laguntzarik gabe nekez maparatuko bainituen hainbeste izen.
Esker mila Patxi Salaberri arabarrari eta beste hainbeste Patxi Salaberri nafarrari;
berdin Ander Ros adiskideari, informatizatze lanetan eta bestelakoetan emandako laguntzagatik.
Eskerrik asko Monterrongo Jiburutegiko arduradunei, erraztasun guztiak eman dizkidatelako.
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Eta bihotzez eskerrak modu batean edo bestean lagundu eta beren maitasuna erakutsi didaten guztiei.
IZENA DUEN OROK
BEREZ DU IZANA
SARRI GURE ASABEK
ANTZINA EMANA
ERRAZA DA JAKITEN
ZEIN DEN DENON LANA:
ZAINDU TA ERABILTZEA
GEURE ONDARE DANA

ARRASTEKO TOPONIMIA

Onomastican Vasconiae, 15
Arrasate, 1996-06-14
Xabier Zubizarreta,
herriko alkatea

AZKEN HITZAK

Bukatu egingo dugu honekin, nik uste dut Jose Luisek, Txipik, eman dizkigun adierazpenekin, pixka bat behintzat, Ian honen ataria zer noIako den ikusteko aukera izan
dugu eta hor dago, hortik aurrera egin daitezkeen beste Ian askoren sarrera ezta, abiapuntua. Eskerrik asko beraz, denoi etorri zareteIako. Azkenean, Iehen aipatu ditugun
batzuk ere etorri dira: Xabier Kintana eta Andolin Eguzkitza Eta besterik gabe utziko
dut horretan.

1995. URTEAN HILEROKO BATZARRETAN
IZANDAKOEN ZERRENDA

1995. URTEAN HILEROKO BATZARRETAN
IZANDAKOEN ZERRENDA
EUSKALTZAIN OSOAK

P. Altuna
lA. Arana Martija
M. Azkarate
P. Charritton
J.L. Davant
X. Diharce
P. Goenaga
J. Haritschelhar
A. Irigoien
X. Kintana
E. Knorr
F. Krutwig
E. Larre
J.M. Lekuona
B. Oihartzabal
F. Ondarra
Tx. Peillen
P. Salaburu
J. San Martin
I. Sarasola
J.M. Satrustegi
L. Villasante
P. Zabaleta
A. Zavala

11
11
10
10
9
9
8
11
9
10
10
10
8
11
10
10
9
11
6
9
10
10
1
0

EZIN ETORRIA
M. Azkarate
P. Charritton
J.L. Davant
X. Diharce
P. Goenaga
A. Irigoien
X. Kintana
E. Knorr

1
1
2
2
1
1
1
1
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F. Krutwig
E. Larre
B. Oihartzabal
F. Ondarra
Tx. Peillen
1. San Martin
I. Sarasola
J.M. Satrustegi
L. Villasante
P. Zabaleta:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

1
2
1
1

1
2
1
1
1

4

* * *
J.L. Lizundia:
J.J. Zearreta:

11
8

1995. URTEAN EUSKALTZAIN URGAZLE ETA
OHOREZKOEN PARTAIDETZA
AGERIKO EDO ARRATSALDEKO BATZARRETAN
J.A. Aduriz
J.M. Aranalde
X. Aranburu
X. Arbelbide
M. Atxaga
R. Badiola
F. Barrenengoa
J. Casenave
J. Camino
P. Duny Petre
A. Eguzkitza .
J.A. Etxebarria
J.M. Etxebarria
B. Gandiaga
X. Gereno ..
B. Goiti
R. Idiart
l Kortazar .
lA. Lakarra
D. Landart
J.M. Larrarte
M. P. Lasarte
I. Laspiur .
J.L. Lizundia
J.A. Loidi
J.A. Mujika
J.Oleaga
K. Rotaetxe
M.M. Ruiz Urrestarazu
A. Sagarna
P. Sancristoval
P. Uribarren
X. Videgain
J .J. Zearreta

2
I
I
2
I
2
I
I
I
I
2
I
I
I
I
1
1
1
I
I
1
I
1
5
1
1
1
2
3
I
2
3
1
5

EUSKALTZAIN OHOREZKOA

P. Pujana

2

HIL BERRIAK

AlTA GABRIEL LERCHUNDI
(1908-1995)
Donostia, 1996-01-26

Maiz aipatzen zautaten etxekoak aita Gabriel Lerchundi eta, fraidetu naizenean, Beloke-n ezagutua dut berrogoi-ta bateko azaroaren seian. Haren amaren amatxi, Gafiaurra
Larretxe, ene aitaren amaren ahizpa zaharrena omen zen --eta Olheta-Landaburuko
etxekoandrea.
Hogoi-ta hamahirutik hemeretziraino, bazituen ordukotz aita Lerchundi-k Jerusaleme-n sei urte iraganak, hango Siria-tar apezgaien erakasle. Bazituen berak hogoi-ta
hameka urte; eta, bera musikaria baitzen, Ian handi bat egina zuen Lur-Sainduan, Siriatarrek gogoz bakarrik zazkiten kantu aspaldikoen biltzen eta bere eskuz idazten.
Handik itzuli eta, Ian bertsua hasi zuen ipar Euskal-Herrirako. Kantu zahar ainitzek
balio eta erakaspen gutiko hitzak zauzkatelakotz, galdegin zautan hitz berriak asmatzea.
Berrogoi-ta zazpian bururatua zuen KANTIKAK liburua, bere lau ehun bat kantu-soinu
eta hitzekin. Bortz urterako joan zaiku berriz, orduan, Lur-Saindurat.
Udazkenean urrungo leihorretarat doatzin hegaztinak aipatuz, Jerusaleme-rat pertsu
batzu igorri niozkan, dofiu berri zerbeit asma zezoten; berrogoi-ta hamekan banuen haren erantzuna, euskara garbian:
"Ez aipa, otoi, hor gaindi badoatzin azken uso-Iertxunak: halako bat egiten baitiozu
itsasoz haraindian dagon zure adixkideari... Hortarik ezagut zein gogotik lotu naizen
galdatu dautazun lanari. Nere asma-ahalak ba ote du oraino euskal-jiterik? Neroni iduritzen baitzaut, Euskal-Herritik urrun egonez-ta-egonez, arrozten ari zautala. Bertzalde
hain bertzelako musikez bainaiz hemen goiz-arrats leher-asetua! Maometanoen dorre
goren gainetik otoitz-oihularien kantu-balentriak (heien hatsa!)... Inguruetako etxe eta
ostatuetarik radioen nardagarrizko karrankak, ari direla arabez, turkoz, grekaz, arrnenianoz, iranianez... Karriketik saltzaileen oihu-kantu bitxiak... Seminarioan berean gure
haurren kantu Sirianoak... Nola erdoil hortaz osoki garbi egon?
Huna beraz, airez aire, nere kantu berriak. Ez balinbadute laketzekorik, utz elgarretaratu arte, edo aita Donostia maitiari erakutsi, euskalago nolda ala pozetan ezar ditzan."
Berrogoi-ta hamabian Beloke-rat itzulia zen. Ordukoak dire: HERRI-MINA kantu
hunkigarriak, MORTUTIK OIHU Joanes Mortuarraren antzerkia, MEZA SAINDUKO
KANTIKAK eta PASIONEA mendiz bi aldetako elizetan handizki emana izan dena.
Hamaseian bazoan berriz, bertze hiru aitekin, Caracas-eko Beneditanoen laguntzerat; bi urteen buruan, haatik, gure artean finkatua zen, aide-bat. Euskal-liturgia sortzerakoan, hemen ginuen beraz. Hirurogoi-ta bian, kantutan egin eta zabaldu zituen IGAN-
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DETAKO BEZPERAK, gero SALMOAK beren dofiu ta bortz ehun lelo bereziekin, baieta euskal-elizek behar araueko kantu ala idazki asko.

Kantu guzien musika bere eskuz idazten zuen eta hain ongi idazten, nun ez baiginuen fotoz argitaratzeaz bertze lanik. Hirurogoi-ta hamarrean, Ian gehiegiz dudarik
gabe, begi bat itsutu zitzaion; ez zen halere, arrunt xahartu arte, idaztetik gelditu.
Joanden abendoaren 29-an, Euskaltzaindiko biltzarrerat abian nintzelarik, joan zaiku zeru aIde. Larogoi ta zazpi urte zituen Ziburu-n sorturik; aita Orio-koa zuen eta ama,
Mari Elizalde, ziburutarra. Bat zuen, beraz, bere baitan mendiz bi aldetako itsas-gizonen
odola. Bere anai gazteago batekin eta geroko aita Martin Sein-ekin fraidetu nahiz joan
zenean, Lazkao-n ziren Beloke-ko aitak. Sortzez Lapurdi-koa zen beraz; legez, aita bezala, Gipuzkoarra; izaitez eta bihotzez Euskalduna, mundu-zabaleko euskal-seme guzien
anaia. Hori, argi ta garbi, ageri da berrogoi-ta bien Aintzina-n idatzi zuenetik:
"... Bertze guziek bezala, Euskalduna sortzen da kantari, bainan kantatzeko badu
bere molde berezia. Hemen ere erran dezakegu: Guri gurea, arrotzari berea, horra xuxenbidea!
Otoi, mintzaira arrotzari doakion airea, utz Euskal-Herritik urrun! Euskaldun hitzak
euskaldun airea behar du...
... Zaude Euskaldun zure aireetan ere!..."
Ainitz buru-hauste, ainitz gerorako kezka bada euskal-bihotzetan; bainan, aita Lerchundi-k dion bezala, euskaraz eta euskaldunki kantatzen duguno, bat gaudezke bai eta
beldur gabe.
X. Iratzeder

* * *
Sirita-tar Elizarentzat idatzi zituen kantu-Ianez bertzalde, baditu aita Gabriel Lerchundi-k ainitz eginik, gure Euskal-Herriarentzatere. Hogoi-ta hamabi soinu-idazki luze
edo laburrago horien zerrenda Euskaltzaindia-ri ene hitzaldiarekin utziko diot. Badut
aski erranik; lagun gaitzatela aita Lerchundi-k eta zeruko euskal-soinulari guziek, beti
eta denen gatik ere, kantari egoiten.

Aita Gabriel LERCHUNDI-ren idazkiak

1942-an:
- Ekaineko AINTZINA-n:
"Le chant populaire basque.
Les notes d'agrement." (p. 2-5)
- Azarokoan:
ESKUALDUN KANTARIA, ZINEZ "ESKUALDUN" ote zare? (p. 50-55)

Aita Gabriel Lefchundi (1908 - 1995)

1948-an:
KANTlKAK
himzpa1au ehun eliza-kantu, befen soinuekin. (629 p.)

1952-an:
HERRI-MINA
hamasei kantu berri. (50 p.)

1953-an:
- MORTUTIK OIHU
Joanes Mortuarraz antzerkia:
hamabi kantu, lau ager-aldi. (62 p.)
- MEZA SAINDUKO KANTIKAK (19 p.)
zortzi kantu berri
-lDUZKI SAINDU (27 p.)
hama1au "0 Sa1utaris" ezagutuak, him berri.

1954-an:
- PASIONEA kantatua (122 p.)
him edo lau bozetako zortzi kantuekin.
- LES ACCORDS (62 p.)
organa joileentzat.
- KANTlKAK (SOINUZ LAGUNDUAK) (61 p.)
54 kantikentzat.

1955-en:
KANTU BA1ZU (30 p.)
gaztentzat, bozetan emanak:
hamahim antzerki-kantu eta zortzi otoitz-kantu.

1962-an:
IGANDETAKO BEZPERAK (52 p.)

I963-an:
SALMOAK (854 p.)

1964-an:
lRAKURGAIAK NOLA KANTA (42 p.)
ebanjelio eta epistola kantuak.

1965-an:
LEHEN ALDAREKO LIBURUAN (768 p.)
- Meza sainduko otoitz eta kantuak
- Prefazioak
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- Gure Aita; Begira, launa
- Bazko-Deia
1967-an:
FEDEDUNEN OTOITZA (12 p.)
- Xedeak nola kanta
- Otoitz-deiak

1968-an:
SALMOAK (esku-liburua)
150 sarno eta 500 bat le10. (508 p.)

1970-an:
Urtarrileko Cure Herria hilabetekarian,
"LA LITURGIE BASQUE ENVISAGEE EN 1947". (p. 1-24)
1971-ean:
XORIA KANTARI (27 p.)
Minaberri anderearen hitzak,
G. Lerchundi-ren aireak.

1974-an:
PASIONEA (berritua) (39 p.)
hiru edo lau bozetako sei otoitz-kantuekin.

1981-ean:
Otoitz-bilkura bat (Otoizlari-99)
hamalau kantu. (p. 37-47)
BETELKO ALDAREA
hamalau kantu (p. 13-33)

1982-an:
"LE TRAITEMENT RYTHMIQUE DES MOTS DANS LE CHANT EN NAVARRO-LABOURDIN NON ACCENTUE d' AUJOURD'HUI" (55 p.)
1984-an:
AMEN BESTA
haurfioentzat (11 p.)
BERRIONA
ehun ebanjelio-kantu (106 p.)

1985-ean:
KANTIKAK-ll
hirurogoi-ta hamar kantu berri.

1987-an:

Aita Gabriel Lerchundi (1908 - 1995)

Gelditu den OTOIZLARI agerkarian (n. o 13-124)
larogoi-ta zortzi eliza-kantu.
1992-an:

EZKlLA kantuak

1: 108 kantika (batzu lenengoetarik)
11:119
"
"
"
III: 142
IV: 137
V: 60 lau bozetako kantu handi
-

GAINERATEKO IDAZ-LAN BATZU:

1952-an:
"Jerusaleme-tik igorri"
otsailaren 12-ko eskutitza.
1965-an:
Kantiketarik Salmoetarat
Cure Herria (p. 333-352).
1983-an:
Tons psalmiques
Bases techniques d'un projet de pslamodie basque
1993-an:
"Kantu zahar ala berti, Herriaren altxagarri"
Txistulari-156 (p. 13-15)
Aita Lerchundi-ren euskal-liturgi lanaz, Iratzeder mintzo.
-

AlPAMEN ETA GORESMENAK:

1994-an:
"Aspaldiko zorra"
Urriaren 29-an Iratzeder-rek,
Baiona-ko Eusko-ikaskuntzaren biltzarrean.
1996-an:

Herria-an, utarrilaren 4-an,
Iratzederrek egin lerroak.
1996-an:

Egunkaria-n, urtarrilaren 5-ean,
Lutxi Fourcade Iratzeder-rekin hizketan.
1996-an:
"Euskaltzaindian", urtarrilaren 26-an,
Iratzeder-ren Donostia-ko hitzaldia.
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DONOZTIRIKO J.B. ETCHEBERRY ZENA
Donostia, 1996-01-26

1996.ko urtarrilaren 8.an Kanbon zendua eta biharamunagoan Donoztirin ehortzia,
20.garren mende honi bere marka utzi dion apez eta euskal idazlea izan da J.B. Etcheberry Donoztirikoa.
Hamahiruko konduarekin ba omen dute zerbait auzi erdalzale batzuek, ikaratzen
ere dituena. Gure apez euskaldunak ez, hurbiltzekorik ere. Beha bada: helduden martxoaren 13-an beteko zituen bere 93 urteak, hamahiru seme-alabako hamahirugarren
ume horrek. Eta hamahiru liburu, haundi eta ttipi idatzi ditu apez langile, arraillant eta
bihotz haundikoak, bere apezlan guzien artetik, konduaren gaineko, eta jostatuz bezala.
1903.ko martxoaren 13-an sortu zen Donoztiri Basagaitzeko azken haurra, zortzigarren mutikoa. Familia girixtino hartan hori izan zen, azken etorria, Elizarendako: 25
urtetan helduz apeztasunerat 1928-ko uztailaren 15-ean. Apeza nasai zen denbora hartan, Uztaritzeko semenarioan ukan zuen lehen zerbitzua, ez baitzuten geroztik ahanztekoa Piarres Larzabal Zokoko erretor euskaltzainak, Pile Iturburu Zuraidekoak, Mafiex
Arbeletche Bidarraikoak eta besteek, beren adinik gurienean zirelarik, ukana zulen zaintzale-hezle bipil bezain goxoa.
Bazen beste baliagarririk holako baten talendu aberatsarentzat eta horra non apezpikuak igortzen duen Hazparneko Misionestegirat Ipar Euskal Herri guzian gaindiko
elizetan predikari bederatzi urtez uztailaren 27-an. Hor bai emanen duela bere negurria:
herriz herri kominione eta misione predikatzen, denetan apez edo entzuleen aldetik arrakesta haundia, liburutto bat ere idatziko du Hazparneko Misionestena, hor ukan dituen
lagunak (Mendy, Duhalde eta Francketik Mailluquet eta bi Soubelet etarainokoak aipatuz, laburzkiegi ainitzen arabera. Arrazoi bat emaiten zion berak labur aipatze horri
eta hauxe zen: karitateari hutsegin beldur zela. Funtsean, arrazoi berak gaitu zerbait
goserekin utzi liburu horietan guzietan: Etcheberryk zaukan kondari dohain jostakin
ezin atertua ez duela egundaino osoki laxatu eta libratu bere liburuetan, ez nahiz "norbaiti hutsegin". Alta hainbeste zakielarik bere solasetan ezagun ohiez mintzo zelarik.
Adin bat bada halere hola kurrituz ibiltzeko. Horra beraz non herriko erretor leku
bat ukanen duen lehenik, eta beste bat geroxago. Arbonarat igorria da 1940-ko abuztuaren 22-an, gerla denboran. Ez pasaturik ere bi urte pasaxe baino gehiago hor, izan
dira frogak egun hauetaraino, ez dela segur ahantzia herri hortako artzain ohia.
Urrufiako herria zen, bere neurri zabalarekin Etcheberry apezaren izarikoa. 18 urte
emanen ditu hor 1942-tik 1960.rat: bere bikario ala bi eskolelako mutikoena eta neskatxena erakasle iraide-serorekin ala herritarrekin, orotaz maitatua, han utzi dituen
obrak bestalde:elizan, eskola girixtinoetan ala Oletako kaperan (hau berritarik eginez,
Mixel Garikoitzena), eta beste zenbat egintza, gutiago ageri direnetaraino!
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Eri, xahar eta behartsuak behar dira ohorezko lekuan ezarri Etcheberryren bizian
ere, bera baitzen zinez haiekilakoa. Horietarat du igortzen Baionako apezpikuak 1960ko azaroaren 3-an Baionako ospitaleko apez-omonier, 23 urtez hor eginen baitu bere
biziko zerbitzu luzeena, denek, ezinduen familiak eta bisitariak barne, prezatu dioten
bihotz kartsu harekin. Eta azken lana, hau arinxagoa baina bere adin haundiaren hainekoa, Baiona Largenteko seroren apez omonier. Guziek, eta ikastetxe hortako haur
gazteenetaraino, gogoan izanen dute luzaz, apez xahar hori: iduri beste denbora bateko
itxuran, eta bizkitartean beti irria ezpainetan; beti ixtorio txiste zenbait ezpainetan, eskarnio maitekor bat ez zuelarik, aspaldiko oroitzapenekin, jostaganak zinez, nor-nahirekin, nungo-nahikoez, bakotxari berea ateratzen ziola.
Ukaiten zituen bisitak bestalde, mota guzitakoak: batean errugbilari bat, nazioarteko
lehiaketetan ibilia, edo pilotari haundi, hauk ere bere liburu-artikuluetan eta zenbat hitz
amultsuz noizbait hunkituak, edo... berdin apezpiku ala "Garaziko" edo mundu zabaleko... etxerik gabeko horietarik nolazbait "adixkide" egina hau ere; gizonak gizona
balio zuen horrentzat.
Kanboko apez xaharren egoitzan, bere azken sei urteetan izanen ditu holako bisitak,
ala bertsulari bat ala negoziolari bat, hauk azken egunetakoak oraino, eritasunik, gelditu
eta oheratuzkorik ez baitu kasik ezagutuko ere berak ondarreraino.
Eta idazlea? Eta euskalzalea? Etcheberry-ren 13 liburuak baino lehen ezartzekoak
dira Piarres Lafitte kalonje zenaren denborako idatz-lanak, aldebatekoak. Kasetalaritzan
ez du Etcheberryk izenik erabili. Baina, ixil-ixila, hor zuen Donoztirikoa Lafittek maiz
ondoan, behartzen zen guziez. Gazte denborako bere ikasle laguna baitzuen, bi urtez
gazteagoa, zertako ez erran Etcheberry izan duela Lafittek bere Almanakan laguntzaile
hoberena, bere betiko kondaira ixtorio labur eta "betegailuekin", berak zion bezala.
Hor du Euskaltzain urgazle titulua bilduko, Lafitten proposamenduz naski bere euskara zirtodun zoragarriaren eta ordu hartarainoko lanentzat.
Orduantxe da, 1959-an, 56 urtetan, liburu egiten hasiko, Zeruari buruz ateraz eta
besteak segidan, 1991-an hamahirugarrena. Euskara, iturrikoa: bada hain zuzen iturri
urtsu on bat urrunerat ere bere ura igortzen duena Basagaitzeko etxearen auzoan, Dhaldegaraikoa. Ur hura iduri zuten beren euskaran Basagaitzeko haurrideek eta haietan Jan
Battitt apezak: burrusta oneko euskara, dena itxurapen, zirto eta erran zahar. Ez ote digu
guhauri egun batez Euskaltzain batek erran eta ez nornahik (Koldo Mitxelena) liburu
horietarik irakurri-ta: "Nik Etcheberry Donoztirikoa ezagutuz geroz, daukat berriz ikastekoa dudala euskara!".
Euskara ez zuk, Mitxelena, baizik Donoztirikoarena bai, parte! Eta zer izanen zen,
Mitxelena, Etcheberry izan balitz gainerat zu zinen bezalako apaintzalea! Harrobia izan
da Etcheberry. Guk iker dezagula.
Etcheberryren liburuak:
1. Zeruari bunuz (1959). 2. Michel Garicoitz. 3. Frantziako Erregina (1966). 4.
Obrak mintzo (1969).5. Han Hemenka. 6. Orotarik (1974). 7. Azken buruxkak. 8. Berriz
ere beretarik. 9. Hazparneko Misionestak. 10. Orhoitgarriak (1986). 11. Denetarik
(1988). 12. Ene Orhoitean (1989). 13. Lehengo eta Oraiko gora-beherak (1991).
Emile Larre

A. SANTIONAINDIA BASETA
(1909·1996)
Bilbo, 1996- V-31

Aita Santi Onaindia karmeldar ohorezko euskaltzaina, aurtengo otsailaren 11.ean
Gasteizen hil zen. Izatez Amorotoko Atxuriarte baserrianjaioa, 1909. urteko martxoaren
24an. Bere gurasoak, Migel Onaindia Barrutia markinarra eta Jazinta Baseta Albizuri
axpe-arrazolarra zituen.
Bere bizitza eta laneri buruz aski luze idatzia dute lehenik Patxi Uribarrenek Jakin
53. zenb. (Uztaila-Abuztua, 1989) eta hilberria adieraztean Luis Baraiazarrak Karmel
214. zenb. (Urtarrila-Martxoa, 1996) eta oraingo honetan, oinarrizko derizkiodan berririk aipagarrienez, bi urgazle horien hildotik arituko natzaizue.
Ematen diren frutuak baldin badira gizonaren adierazgarri, Aita Santik hori inork
baino hobeto bete zuen euskaldungoan. Karmeldar egin zen urte berean nabarmendu
zen euskaltzale bezala ere. 1927. urtea zen ordenatu zena eta baita bere lehen idazkilana, "Euskal idazleen uts eta okerrak" argitara eman zuena, bere adiskide eta ordenakide zuen Lino Akesoloren "Euskararen edertasunak" zeritzanakin batean, Euskal Esnalea saria jaso zuen urtea. Bere aitaren altzotik Lardizabalen Testamentu Zar eta Berriko Kondaira-ren mezua jasotzetik zekarren auskararen alderako grina, bizitzan zehar
etenik gabe hain kementsu landuko zuena.
Idazle bezala, lehen urratsak, Euskal Esnalea hortatik hasi eta Karmen'go Argia,
Ekin, Yakintza eta Euzkadi aldizkarietan eman zituen. Gerraondoko ekintza latz haietan,
lehenbiziko Karmengo Egutegia (1956) piztu zuen, gero handik edo haren inguruan,
!ehen aldiko gora-behera batzukin, Karmel (1961) eta Olerti (1959) aldizkariak sortzea
lortu zuen. Ordurako ka!eraturik zuen ondoko urteetan gure literaturaren ospe eta eragin
handia lortuko zuen Milla Euskal-Olerki Eder (1954) zeritzan antologia. Inguru-giro
horretan, Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen 1957. urtean. Ohorezko berriz 1979an.
Ez hura ohore bila zebilelako, gu zordun ginelako baizik. Eta 1967an, Euskal Kulturaren
AIde zeritzan erakundeak "lA. Agirre" saria eman zion. Oraintsuago, 1990. urtean,
Jaurlaritzaren aldetik Euskal Letren Saria jaso zuen.
P. Uribarrenek ongi zion bezala: "Nekez aurki dezakegu Euskal Literaturaren historian, euskarari Aita Santi Onaindiak adineko ekarpen oparorik eman izan dion idazlerik". L. Baraiazarrak ordea: "Euskalletretan langile aspergaitza, olerkaria, Grezia eta
Erromako klasikoen itzultzailea, bertsolaritzaz eta batez ere euskal literaturaz hainbat
liburu idatzi dituena, era askotako gaiak jasoz idazlan eta liburutan ia bukaezineko zerrenda luzea duena". Nik neuk, igazko azaroan, [tzulpen Antologia [ (1996) liburuaren
hitzaurrea prestatzean, itzultzaile bakoitzaren nortasunez zerbait agertu beharrez idatzi
nuen honako hau: S. Onaindia, gure idazleetan emankorrena. Hainbeste Ian burutzeko
denbora hartzea ez da fraile soil izatetik, langile borrokatutik baizik. Egile eta eragile
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zintzoa, hala ezagutu nuen Eibarko egotaldi hartan eta uste dut hala jarraituko duela
mundu honetako azken orduak arte. Lirikan murgildurik, beti alai eta irriparrez, R. Tagore eredu hartzea ez da ulertezina. Beraz, dinamika horretatik ohartuko zarete euskaltzainkideok adierazpen labur honetan ezinezko dudala bere Ian guztiaren aipamena egiterik.
Adibidetzat zein laburbidetzat, Jon Bilbaoren Euskal Bibliographia har nezake: Donostian Aunamendik argitaratuak, 1976, Vi. lib. 373-344. orr.; 1981, X. lib. 285-286.
orr.; eta Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratuan, III lib. 918. or. Baina ez pentsa
horietan dena jasotzen denik, zeren garai bateko aldizkari batzuk oraindik ere aurkibide
orokorren premian bai daude. Escritores euskericos (1968) egikeran, idazlanak agertu
zituen zenbait aldizkariren zerrenda eman zidan Aita Santi berak eta honako hauek agertzen dira: Euskalerriaren alde, Pyrenaica, Karmengo Argia, Yakintza, Ekin, Euzko-gogoa, Egan, Karmel, Zeruko Argia, El Bidasoa, Almanaka, Jesus'en Biotzaren Deya,
Boga-Boga!, Olerti eta Aurrera une hartan oroitzen zenen artean. Gainera, Ian asko
Igotz eta Otarr izenpean argitaratu zituen. Gaur, haiei beste honako hauk ere gehitu
behar dizkiogu: Agur, Goiz Argi, Principe de Viana euskarazko orria, Zer, Saski-Naski
eta abar. Baina, uste dut, Julen Urkizak nahiko ondo bildu zuela S. Onaindiaren euskal
idazlanen bibliografia (1989) haretan. Geroztik Urkiza berak egina da Olerti-ren bibliografia ere, ikus dezagun Karmel aldizkariaren 203. zenb., 1993ko lehen alean.
Eibarren hartu omen zuen 1936an anaiarteko gerrateak eta, adinak zein beharrak
bultzaturik, "Kirikino" gudari taldearen kapeilau joan zen. Ibilera latza ordukoa, A. Santi Onaindiak bizia jokatzen ari ziren gazteei Jainkoaren mezua eta itxaropena eskaini
beharrezko hura.
Ez orduan eta ez gero, bere egitekoan etsi gabe, inori ez zion aurpegi txarrik erakutsiko. Hala zen bere izakera eta hor ere eman zituen bere zituak eta zirtoak.
Ondorioz, 1937ko abuztuaren 24an Santanderren italiarrek preso hartu zuten, Duesoko presondegian bukatzeko. Han sartzean, guziei aldean zutena kentzen omen zien.
Baina gure Aita Santik ez zuela gauza berezirik, eskuetan zeramazkin bi liburu baizik:
bata Sabino Aranaren De su alma y de su pluma eta bestea Kristoren Antz-bidea "-Eta
hauek zer?" galdetzean, honela ihardetsi omen zuen: "-Hauek otoitz-liburuak".
Duesotik Karmeldarren Probintzialari idatzi omen zion eta erantzuna berehala heldu
zitzaion Santandertik, ongi merezia zuela gartzela, karmeldar soinekoa zikindu bai zuen:
"Eta hiru urtez bera garbitzen ahalegindu omen zen, hotz, gose eta askatasunik eza pazientzi handiz eroanaz".
Dueso, Santona, Langraitz, Duenas eta azkenez Carmona, gartzelarik-gartzela. "Gorriak" omen ziren, baina orduan tokatu zitzaion gorriak ikustea.
Aukera egokirik ez, baina gainerakoan "Espaina bat, handia eta librean" zernahitarik bazen, gogoz kontra. Kontatzen zuenez, behin "Aberri" handi horren eskaintza gisa
galdetu omen zien: "-Zuk, gose izan eta aukeratzeko bi ogi, bata handi-handia eta
bestea txiki-txikia aurrean jarriz gero, zein hartuko zenuke: txikia ala handia?". A. Santik, hitzetik hortzera erantzuna: "-Nik, neuri dagokidana!".
Baina, bere lanetara itzuliz, esan behar dut, olerkigintzaren berri behin baino gehiagotan aburu eta xehetasunak emana den Juan Mari Lekuona euskaltzainburu ordearen
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esku utzi zela, legezko denez, gai horretan maisu dugun aldetik. Izan ere, hortarako nor
hoberik Juan Mari adiskidea baino?
Hala ere, ezingo nituzke utzi zenbait aipamen, zeren Milia Euskal-Olerki Eder-ekin,
gazteago ginenoi, euskalliteraturaz zerbait jakiteko ateak irekirik utzi bai zizkigun Aita
Onaindiak. Hura gurutzat altxorra! Harrezkero, euskaraz literaturarik ez dugula esan
didaten guziei erantzun diet: Guk irakurtzen duguna kontutan har bageneza, merezi dugun baino gehiago.
Karmeldarrek, gezurra badirudi ere, Errepublika garaian jarri zuten Eibarren komentua eta ongi hartuak izan ziren. A. Santi gerrak han hartu bazuen ere, gerraostean
bertan igaro zituen bizpairu urte, 1954-1957.etan hain zuzen. Ordutik elkar ezagutzen
ginen, Milla Euskal-Olerki Eder (1954) azaldu baino lehentxoago, antologia hori argitaratzeko prestakuntzetan ari zenean. Liburu horren azalgintzarako, Eibarren hainbeste
dibujugileren artean izango zela norbait eta euskara zuzpertu nahirik genbiltzanongana
jo zuen galdezka. Guretzat ordea, hortarako nor hoberik gurekideko zen Paulino Larrafiaga baino? Hau zen "Txinparta" izenordez Iiburuarentzat azal polit hura egin ziona.
Hogeta hiru urte geroago Lamifiak zeritzanaren marrazkiak egin zituen ber-bera. Euskaltzale adiskideok irudiari gure onezpena eman ondoren, Paulinok ordainaren gogoa
agertu zigun: "-Lan honen trukean, liburua plazaratzean ale bat eskuizkribuzko eskaintzaz emango balida, a zer pozar'. Han bertan ihardetsi nion: "-Tira mutil, ez duk
izango horrenbesteko prailea". Hango parreak A. Santiren belarrietaraino iritsi ziren
nonbait. Eta handik laster elkar ikusi ginenean, parre algaraz esan zidan: "-Zuok diozuten bezala: eibartar petua haiz!". Eta irriparrez jarraitu zuen. Lehengoek horrela ezagutuko zuten noski, baina geroztik, nik ez ezik gehienok ezagutu dugu beti irripartsu.

Ezkerretik eskumara: Jose Antonio Arana Marlija, euskaltzain osoa; Santi Onaindia, euskaltzain ohorezkoa eta hil berria eta Juan Jose Zearreta, euskaltzain urgazle zornotzarra.
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Baina liburu hark izan zuen beste anekdotarik ere. Argitaratu, Censores ordinis,
Imprimi potest, Nihil obstat, Imprimatur eta legezko bedinkazio guziekin argitaratu zen.
Batzuen ustez, Onaindia deitura omen zen errudun, jendeak Alberto kalonje herbesteratuarekin zer ikusirik ote zuenagatik. Baina, Donostiako Informacion y Turismo-ko
ordezkariek ez dakigu zer sorginkeri ikusi zuten argitalpena baitzeko. Nire ustez, ederregia izaki euskarazko olerki bilduma eta itzarkundea zekarren beldurragatik edo. Egi
zuzenik nonbait, legez aitortutako kopurua baino aleren batzuk gehiago atera ziren susmoa omen.
Dena dela, Karmeldarrek Donostian duten etxekoen bidez, hariak lotuz edo hariak
luzatuz, zerbait lortu nahi zuen A. Santik. Eta baita lortu ere. Informacion y Turismon garbiketak egiten zituen emakumezkoa ezagutzera heldu zen eta, ez bat eta ez bi,
garbiketa lana gehitu zion eskupekoaren trukez, han baiturik ziren aleak lortzeko. Hara
hor, garbiketa ez ezik, liburuok zer nolako "turismoa" egitera ateratzen zituen; orduan
ginen euskaltzale guti haiek isilpean saltzen jarriz. Batzuontzat ordea, turismo baino
gehiago izan zen "aventurismo".
Une berean, A. Santi, Eibarren bertan ari zen jotake F. Arrese Beitiaren Olerkiak
deituko zion bilduma hura argitaratzeko prestaketan. Atarian otxandiar olerkariaren bizitza eta lanak zehatz-mehatz adiaraziz, 1956an plazaratua.
Eibartik aldeta gero, euskaltzaleok udaberriz Larrean elkar biltzeko deia jasotzen
genuen. Aldi Hun haietako argi izpia zen egun-pasa hura. Goizean bere predikua, eguerdi aldera norbaiten hitzaldia eta ondoren bazkaria. Bazkalondoan elkarrizketak eta kantak osatzen zuten gure egitekoa. Han izaten zen beti Fernando Artola "Bordari" guzion
danbolin, Itxarkundia kantatuz giroa berotzen, baita ere Balendik Aurre-Apraiz bere ateraldi zelebreekin. Hura bai gazteago ginenontzat benetako gogo pizgarri.
Bere bigarren Ian nagusia, Euskal Literatura (1972-1977) bost liburukitan argitaratua. Lehen liburukiaren sarrerako hitzetan, 27 orrialdean, euskararen batasunari buruzko iritzi eta kezkak agertzen zituen. Guzion gogokotzat jotzen zuen literatur euskararen batasun beharra; baina ez zait iruditzen bidezko Arantzazun 1968ko bilerari
buruz esaten zituenak. Bazekin euskaldunok kaska-gogorrak ginela eta bakoitzak bere
iritziari loturik ariko ginela. Han bildu ginenon gogoak ordea, gure bete beharrez, helburu egoki bateruntz eramango ginuzen bidea markatzea baizik ez zen. Euskal Herriaren
historian, idazle kopurua geroago eta handiagoa genuen, ikastolen hedapena inoiz baino
zabalagoa eta idazle zein irakasleek, batasun bidearen gidaritza sendoa gomendatzearen
aide; testu berdintsuetara abiatzeko prest noski.
Esan beharra dut, gauza bakoitzari bere toki egokia eman diezaiogun, egoera hura
guziok ez genuela era berdinean ikusten, ez eta gure belarriek entzumen berdintsuan
aditzen. Beraz, ez dut uste A. Santik zion hadinako eztabaida latz eta ikaragarririk ekarri
zuenik. Horregatik, han emandako arauak, denboraren ibilian, batasunerako bere bidea
egin dute. Orain hemen gaude hizkuntzari etorkizunerako errepide nagusia ibilaraziz.
Ukorik egin gabe A. Santi Onaindiak eskaini zigun altxor ederrari.
Bere liburu zerrenda zaigu lekukorik ederrena: Milia Euskal-Olerki Eder (1954),
Egieder izenez bi bilduma (1961-1962), Eguneroko meza (1963), Cure bertsolariak
(1964), Jolasketa (1965), Enbeita oleskaria (1966), Larrea eta karmeldarrak (1968),
Ciza-bizia (1968), Coiznabar olerki bilduma (1970), Milia Euskal-Olerki Eder, bigarren
argitarapena bi liburukitan (1972), Eskutitzak (1974), Las cien mejores poestas de amor
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de La Lengua Vasca (1975), Euskal Literatura bost liburukitan (1972-1977), Euskal
Elerti gaztetxoentzako liburua (1978), Lamiiiak 1976an saritua (1978), Leyendas y tradiciones vascas de Navidad (1978), Caurko olerkarien euskal Lan aukeratuak (1981),
Santa Teresa Eliz lrakasle (1881), Arana-Coiri'tar Sabin olerkari (1982), Nere baserria (1985), 25 antzerki labur (1985), Cernika (1987), Oroi-Txinpartak (1988).

Itzulpenetaz zer esan ? Antzinako klasikoengandik hasita Horatiren (Horacio) Odak
direlakoen parte bat eman zuen Egan aldizkarian (1955-57an) III. sailetiko "Virgilio
deraman ontzia", baina geroago, 1966. urtean bere babespean argitaratu zituen Andima
Ibifiagabeitiak itzulitako Bergili'ren (Virgilio) Unai-kantak eta Alor-kantak, zeintzuei
gehitu zien Enearena, berak itzulia. Gainerakoan, aldi berriak artekoa, ikus P. Uribarrenek aipaturiko Jakin (1989) 53. zenbakiaren 146. orrialdean dakarren zerrenda.
Han bertan datoz hitzaurre aurkezpenez eta oharrez argitara eman zituen zenbait
idazleren lanak, Santi Onaindia berak bilduak noski. Besteak beste, hemen orain ezin
ahantziak iruditzen zaizkit aipaturiko Arrese-Beitiarenaz gainera Txomin Agirreren Ondarrak bilduma (1964), geroxeagoko E. Bustintza"Kirikifio"ren Abarrak, Bigarren abarrak eta abar (1966), eta ondotik inoiz ahazten ez zuen Cure Urretxindora-ren bertsolanak osorik (1971), Lauaxeta, Agirre-Lekube, Azkueren ipuiak, M. Zarate eta abar.
Azken ordurarte Ian eta Ian, ez zuen izan bere buruarentzat atsedenik.
Bere bizitzaren hiru aldiak ederki eman zituen P. Uribarrenek aipaturiko Jakin-en
142-144. orrialdeetan: Heziketa -gerraurreko aldia, Gerra- gerraondoko aldia eta
Ekoizpen aldia. Oroi-txinpartak delakotik jasoak nonbait, zeren hango hiru atalak: 1.
Fraile, 2. Gudarien kapeillau eta 3. Idazle direlako sailez osatzen bai dira. Ondotik. 149.
orrira arte, bere etengabeko liburugintzaren xehetasunak eskaintzen dizkigu. Era berean,
155-156. orr., A. Santiren itzulpengintza jasotzen duo Eta, azkenik, beste ezaugarri batzuk azalduz bukatzen duo
Nik ere bukatu beharra dut, eta hileta hitzaldian Andoni Oleak ederki gogoratuetatik, nik ere, zer gutiago Aita Santi Onaindia berak, bere buruari opa zion lOri hura
opa izatea baino?:
Egun da bizitzea,
gau, barriz, erio.
Itzalak biotzari
gaura bultz dagio.
Ez, ez ni itxi, Jaun altsua,
argia it orduan...
galdua nindukezu,
gauareen barruan.

Juan San Martin

SANTIAGO ONAINDIA ETA EUSKAL OLERKIGINTZA
Bilbo, 1996-V-31

Zor handia dio euskal olerkigintzak Aita Santi Onaindiari, zerbitzari leial eta aspergaitza izan zuelako denbora luzean eta garai zailetan.
Aita Santi zutabe sendoetako bat izan du XX. mendeko euskal poesiak: kreatzaile
nekaezina, horretarako gauza izan zen arte; eragile eskergarria berak sortu zuen Olerti
aldizkariaren bidez, batez ere 1959-1969 hamarkadan, Euzko-gogoa itzali eta argitaletxe
berriak euskal literaturaren suztatzaile etorri ziren arte; eta babesle ausarta, eta eskuzabala ere bai, diktadurako urte haietan.

1. AlTA SANTIREN POESIGINTZA KREAZIOZKOA
Gutxien aipatzen dugun alorra du hau Aita Santik, gehiago nabarmentzen ditugunez
haren antologiak, haren histori lanak eta haren ikaskuntza iiterarioak, besteak beste. Baina une honetan haren olerkigintzaz ari garenez, bidezko da poesi kreazioak lehenik gogoratzea, oso Ian jakingarria eskaini baitzigun karmeldarrak.
Gazterik hasi zen poemagintzan, gerraurreko kultur giroan, Yakintza aldizkariaren
isurietara, Olerki-Eguna-k zekarren bulkoaren barman eta eraginpean, Lizardi, Lauaxeta
eta Orixeren erretenei eutsiz. Lehenengo poema 1929koa du eta azkenekoa, berriz,
1988koa, bere Olerki guztien bilduma liburuan datorrenez. Guztira' 320 olerki ditu hemen jasoak, hauei Nere baserria (Euskal poema) gehitu behar zaielarik; poemagintza
luzea berau, Orixeren eta S. Mitxelenaren poema nagusiei jarraituz mamitua.

Olerki guztien bilduma deritzan hori neronek aurkeztu nuenez, hor daude aintzinsolasean nik hemen, labur izan beharraren amorez, aipatu ezin ditudanak, baina aipa
zitezkeenak ezbairik gabe.
Gaztetako poemak ditu behar bada lirikaren aldetik jakingarrienak. Aita Santik gutxik bezala aditzera eman zuela zein zen bere poetika, zein ziren bere ideia estetikoak.
Eta poetikaz orokorki Olerti aldizkaritik banatu bazituen ere bere asmoak, gaztetako
poemotan iadanik ageri da poetika ohartua eta landua zela berea; oso landua du estrofagintza, eredu asko eta aukerakoak erabiltzen ditu, eta multzo erritmiko berriagoen musika entzunarazten duo Gero, irudietan legoke bigarren bereiztasuna Onaindiagan, honen
estetika nabarmentzen delarik alegorizazio joeran, izadiaren pertsonaltzean, metaforagintza nahiko modernoaren erabilkeran.
Berezi nahiko nituzke hemen gudarien inguru landuriko poemak, autobiografiak
damaien bizitasunagatik, poemagintza testimonialak izateagatik: gudarien heriotzari, gudako gertakariei eta Gerkinako erreketari eskainiak ditugu. Poema egiatiak, aitorle ba-
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tenak, gudarien kaperau izan zenarenak: hil zirenen zio beragatik, autoreak ere espetxeak eta desterruak jasan behar izan baizituen.
Kreazio-emaitzak bukatzeko, aipatu beharra daukat Nere baserria euskal poema,
Euskaldunak eta Arantzazu, euskal poema, bi poemagintza luzeen arabera eta intentzioz
landua: gaiak luze, moldeak herrikoi, tradizioaz lotura dutenak, kantatzekoak, ikuspegi
historiko kulturaletan oinarrituak eta herria esnatzeko asmotan aurkeztuak. Badakit gaur
erraza dela esaten inboluzio bat izan zela poema luzeetarajotze hori. Litekeena da. Baina alarma gorriko turutak jotzen duenean, egin behar izaten da, -ordu zailetan-, suari
bizirik eutsiko dion olerki mota, aitormen-olerkia. Aita Santik eta Salbatore Mitxelenak
egin izan zuten erakoa. Bagarela eta zerbait garela adierazteko olerkigintza.

2. ITZULPENGINTZA
Sormenezko lanak bezain garrantzizkoak dira literaturaren aldetik Aita Santiren
itzulpenak, literatura unibertsaleko poesi ereduak euskaratzen eginiko lanak. Bide hori
askok eta askok landu badute ere, eredugarri izan da Onaindiaren jokamoldea, poesi
kreakuntza baino azpimarragarriagoa gertatzeraino esango nuke nik.
Aipagarriak benetan poesia klasikoa itzultzen berak emaniko urratsak. Lan erraldoia
berea, euskararen aide ari den edozein erakundek eta elkartek eskertzekoa. Aipa ditzagun gutxienez: Homeroren Odisea, Esoporen Ipuiiiak, Birjilioren Idazlanak osorik; Horatiren Odak, Danteren Jainko-antzerkia. Lanok zabalkundez, behar bada, ez dira izan
hedadura handikoak, baina meritu ukaezinezkoa dutenak dira, Ian erraldoiak gorago
esan dugunez.
Azken mende honetako poeten artean, berriz, tradizio desberdinetako poetak itzultzen ditu, amerikarrak zein europarrak, lehentasun bat dutelarik Gabriela Mistralen olerki-aukera nahiko luzeak eta Rabindranath Tagore-ren sorta oparoak. Lagin urriagoz datoz lau dozena inguru erdal autoreen olerkiak: sona handiko izenak, andana
adierazgarria osatzen dutelarik, eta erakusten ere bai, nolako ezagutza eta prasia duen
Aita Santik poesia modernoari dagozkionetan.

3.

EUSKAL OLERKIGINTZAREN BABESLE

Euzko-gogoa ezkutatu zenetik, nahiko umezurtz geunden euskal olerkariok. Aita
Onaindiak honela agertzen du orduko poeten egoera: "Euskal idazle eta olerkari asko
dazaguz euren gogoeta asmakoi eta irudikizun txanbelinak nun agertarazi ez dakiela,
edo argitaratzekotan, txanda luze gogorra zaindu behar dabenak" ... "Olerti deritxon
aldizkaria sort-arazi gura neuke". Hara hor bildurik, orduko behar-izanak eta Aita Santiren asmoak.

Suztapen lana egin zuen, eragile lana eta babesle lana ere bai ordu zail haietan.
Hemen aipatu beharra dago fraide karmeldar honek gure artean bete zuen langintza eskertezina. Hona zenbait emaitza.
3.1. Hiru belaunalditako poetak bildu zituen, gerraurrekoak, gerrondokoak eta hirurogeigarren hamarkadan hasitakoak. Hor daude Orixeren azken poemak, Iraizozen Ian
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klasikoak, Etxaniz eta Gazteluren tentakera berriagoak, Mirande, Aresti eta Gandiagaren
poesigintza gaztea eta esperantzazkoa.
Hitz batean, hain interasgarria jotzen den 60. hamarkadako poetika desberdinen bizikidetza agertzen da. Benetan aipagarria XX. mendeko euskal poesigintza ulertu nahi
duenarentzat: hasi Orixeren azken arnasatik eta Mikel Lasaren gazte-emaitzak arte.
3.2. Bestalde, azpimarratuko nuke zer suposatu zuen Olerti aldizkariak hizkuntza
nagusietako poemak itzultzeko orduan. Aipatua dut Aita Santik alor honetan eginiko
lanak eta eman zuen esenplua. Aldizkarian datozen beste lanei atxekiz, lehenengo epe
batean, Ian ugaria aurkezten zaigu, eta itzultzaile kopuru nahiko zabala, "Otsalar" (Juan
San Martin) izan bide delarik poemarik gehien argitara eman zituena. Bigarren epe batean, 1964az geroztik, behar bada nabarrnendu beharko litzateke bi itzultzaileen emaitza, bata Jon Beiztegirena eta bestea Sabin Muniategirena.
Santi Onaindiak erakundetze-maila eman zion Ian honi, irakasgarri gertatuz, eta
hezitzaile ere bai, euskal poeten mundurako. Etenik gabeko lana bultzatu zuen, "jatorrizko agiria" emanez hainbat poesi ereduri gure artean, eta eginkizun bat markatuz,
denen beharrean bizi ginen egun haietan.
3.3. Lanerako akuilua eta giro-sortzailea izan zen baita ere. Hor zegoen oroitzapenean gerraurreko olerki-sariketen emaitza eta arrakasta, orduko Olerti-eguna-ren inguru gertatua. Aita Santi arduratu zen bulko hori gure artean, 1959-1969 hamarkadan
eta gerora ere bai, berbiztu zedin eta garatu. Honen lekuko "Olerki-Sariketak" dauzkagu, 1960tik aurrera antolatuak, olerki mugimenduaren bultzagarri.
Gero "Olerti eguna" genuke, sariak banatzeko jarria, "aspaldiko oitura degunez".
Luzaz iraun zuten olerki-ospakizunak ditugu. Bilerak Larreako komentuan egin ohi ziren: meza, abesbatza, akademi ekintza, bazkaria; arratsaldean berriro ikaskuntza-gaiak.
Seitan bukaera eta agurra. Askorentzat egun gogoangarria: giroa sortzeko egina, elkarren berri jakiteko eratua. Are eta estimagarriagoa han, garai haietan horrelako bilkurarik egin ez zitekeenez, orduko legeek galerazten zutelako edozein bilgura egitea, baimenik gabe. Biltzea bera zen garrantzizko garai haietan. Eta honetan ahaleginak egin
zituen Aita Santik, sua itzali ez zedin poeten artean.
3.4. Bere zerbitzu preziagarrietan, gogoratu bederen bidezko derizkiet Aita Santik
paraturiko antologiei. I) Milla euskal-olerki eder liburua arrobi izan da, eredu eta idaztiturri ere bai, euskal olerkien, kantuen eta ikaskuntzen bizitzan. 2) Jolasketa, liburu
aberatsa bezain sakona eskoletarako eta ikastoletarako egina. 3) Eta Euskarazko ehun
maite-kantu hoberenak, bai herrikoiak eta bai estilo idatzizkoak, beren gaztelerazko
itzulpena daramatelarik. Eskaintza oparoa hemen ere. Eta herri-literaturari gagozkiolarik, aukeraketa fina, tajuzkoa, neurri ederrekoa, gaia ongi ezagutzen duenaren eskaintza
eskergarria.

AZKENA

I. Lan ona eta ordu onean egindako olerkigintza Onaindiarena. Poesi laburretan
antologia egoki baten zain geratzen da eta literatur ikaskuntzen behar-izanean.
2. Itzulpengintzak miresmena ezezik, beste sendoagoko ikerkuntzak beharko lituzke: sentiberatasuna zeri zion agertzeko, zein eredu bultzatu zituen ikusteko, zer poe-
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tika gomendatzen wen finkatzeko eta nondik-nora joz bideratu nahiko zukeen euskal
poesia, behar den bezala gauzatzeko.
3. Bere langintzan gehienik nabarmentzen den alderdia zerbitzuarena da. Inori
nondik eta nora zebilen galdetu gabe, inori kametarik eskatu gabe, edozein zirela idazlearen estetika ikuspegiak, bere ideologi pentsamoldeak, bere poetika jokabideak, denentzat eskaintzen zuen leku. Eta eskatzen wen baldintza bakarra zen euskal literaturaren aIde lana egitea, eta euskara "noranahikoa" (Lizardi) izan zedin ahalegintzea.
Hortik aurrera hasten zen S. Onaindiaren zeregina: Ian bateragilea, amas-emailea, bermatzailea eta iraupen luzeko bulkoa.
4. Aita Santik bide zaila aukeratu zuen helburutzat: gerraurreko estetika, tradiziozko ikuspegia eta bizkaieraren hautapena. Denborak bere onera etorri ahalean, beste
taldetan kokatu ziren, beste proiektuetan, Olerti-ren erubean itzala aurkitu zuten gazteagoak. Hala ere, hor geratu da S. Onaindiaren zantzua, itzala eta eragin ona, euskal
poesiarentzat hain garrantzitsua izan zena, hamarkada horretan hain zuzen, hiru belaunaldiri eustarria jarriz eta, batez ere hain denbora zailetan.
5. Gregorio Mujikak Euskal esnalea-rekin egin wen eran, "Aitzol"-ek Yakintzarekin, P. Lafittek Cure Herriarekin, eta Y. Zaitegik Euzko-gogoa-rekin, halaxe egin
wen Aita Onaindiak Olerti-rekin. Gaurko egoera asko aldatu izanak, perspektiba eta
ikuspegia zehaztu dizkigu, iritziak pausatu ditzagun. Baina hor geldituko da bihotz handiko Karmeldar baten ondarea, amasa, laguntza eta tentu bikaina: alor ahantz-ezina euskalliteraturan, Santi Onaindia eta euskal olerkigintza. G.B.!
Juan Mari Lekuona

JON GOTZON ETXEBARRIA MARTIN
Bilbo, 1996- V-31

Bibliografia arloan Juan Anjel izenerakin ezagutuagoa izan arren, azken urteotan
erabili zuen Jon Gotzon aukeratu dut nekrologiaren izenburu honetan. Eta ez da oraintsu
euskaldun izatera iritsi zelako erdaldun jaiotako idazle eta itzultzaile santurtziar hau, 14
urtekin, 1948an, euskara meneratze beharra sentitu baitzuen Arratian, Gaztelu-Elexabeitiko seminarioan zegoenean herritarrekin harremanak izan zituen unean. Barne muineraino sartu zitzaion euskararen ziria edo hobe, behar bada, ezpata, min egiten baitzion
euskarak zuen egoerak eta desabantailak inposatutako erderaren ondoan. Fededun zen
orduan eta beti izan da, eta geroztik "euskaldun fededun" lemapean bizi izan da 62
urtekin Gernikan hil arte.
Jon Gotzonen biografia idaztea ez da izatez zaila. Ezkondu zen urte berean argitaratu zuten Xabier Kintanak eta Joseba Tobarrek Euskaldun berriekin euskaraz liburua
(1975) eta hor ematen dizkigute euskaldun berri baten euskararekiko xehetasunak. Eta
fedearekikoak ere, ordura arte euskararen defentsarengatik pairatutakoak, esaldi honetan
laburtu zien Jon Gotzonek: "Jainkoa dut lagun ta noren bildur naiteke?" Horrek ematen
dit hausnarketa hau egin beharra: biografia fisikoa egitea beharrezkoa baita, izpirituarenari, Jon Gotzonen arima, gogoa eta sentimentuenari emango nieke lehentasuna. Hau
da nabaritzen dena Gernikako Deiadar eta Aldaba aldizkarietan egin zizkioten elkarrizketetan, eta hil ondoren Segundo Oar-Arteta adiskideak, deitura bereko abade euskaldun sutsuen lobak, azken aipatu aldizkarian argitaratzen duen lanean. Hor ditugu
biografia izpiritual baten lekuko Juan San Martinek Escritores euskericos liburuan ematen digun bibliografia, Jon Bilbaok biltzen duena, Azkue Bibliotekan dauden liburu eta
libruskak, eta abar.
Santurtzin jaio zen 1934.eko otsailaren 7an. Otsoen hilak markatu zuen Jon Gotzonen bizitza: umiltasun handiarekin, baina jakituria handiagoarekin, behar bada, euskararen aurkako otsoen kontra Ian egin zuen Jon Gotzonek. Eta aurtengo otsailaren 17an
hil zen Gernikan. Aita, Federiko, Ortuellakoa zen, pelotari famatua diotenez. Ama, Felisa, santurtziarra, erdaldunak biak. Zazpi seme-alabetatik hirugarrena izan zen Juan Anjel izenaz bataiatu zutena. Portugaleteko Santa Maria izeneko kolegioan egin zituen lehen ikasketak. Hamairu urte etxe inguruan bete ondoren, orduan beste askok egiten zuen
bezala, Gaztelu-Elexabeitiko seminariorajoan zen 1947an. Arratiako herd horretan eta
gero 1950ean Gasteizko seminariora joan zenean egin zituen lehenengo bost urteak,
zeintzuetan latina eta grekoa ikasi zituen. Ikasle ona omen zen, gehien bat gramatika
eta latin ikasketetan. Latinezko klasikoak irakurri eta ondo meneratu zituen orduan. Grekoa ez horrenbeste, berak esan zidanez; Federiko Krutwig-ekin "Jakintza Baitha" akademian hobetu zuen zekiena.
Teologiaren 2. ikasturtera arte jarraitu zuen Gasteizko seminarioan. 1956an utzi
zuen ikastetxe hura. Ordurako euskaldundua zen, bere kabuz Zabala eta Zamarriparen
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gramatikak erabiliz eta Cortes Manterolaren Metodo autodidactico para aprender el
vascuence (1935) liburuarekin baliatuz. Seminarioan euskarari egiten zizkioten erasoak
jasan ezinik utzi zuen seminarioa. Bereak dira hitz hauek: "itzalezko zauriak hartu nitun
arimaren barnean". Euskararen etsaiek ezpata zorrotzarekin egindako zauriak ez zitzaizkion osatu bizi guztian. Euskaltzaindiaren bileretara nirekin autoan joaten zenean, behin
eta berriz aipatzen zidan Gasteizko egoera eta samindura. Burutik kendu ezinezkoa zen,
benetan. Eta jasarpen horrek bultzatu zuen betirako erabakia: "Latin hizkuntza (neure
kutuna) -zioen- bigarren aldean utzi beharra" ikusi nuen. Eta hala egin zuen 1956tik
aurrera.
Latina eta grekoa irakasten ari izan zen hurrengo urteetan Algortan eta Bilbon. Orduan ezagutu nuen nik, 1957an, Verdes-Atxirikaren liburudendan. Mikel Zarate ere
egun berean ezagutu nuen. Bezero ona zen gure Jon Gotzon, euskarazko liburuen erostera joaten zen eta, salgai zeudenak eta ezkutuan gordetzen zituztenak. Gogoan daukat
Orixeren Urte guziko Meza-Bezperak liburua erostera joan nintzela egun hartan. Orixe
zen orduan Jon Gotzonen eredua latinaren gramatika eta joskera aztertzeko euskara on
baten bidean. Eta horretaz idatzi zigun zerbait Etxebarriak.
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Bilboko San Antongo parrokoa zen Klaudio Gallastegirengan aurkitu zuen Jon Gotzonek euskaraz idazten hasteko babesa. I959an hasi zen Olerti bilduman poesiak agertzen. Baina San Antongo Katekesiaren lege-Iaguntzarekin argitaratu zituen 1965etik aurrera klasikoen itzulpenak, euskal klasikoen Ian eta ikerketak, erlijozko gaiak, hiztegiak
eta Apuntes para clases de vascuence. Eten gabe jarraitu zuen lanean eta Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen 1966.eko azaroaren 25ean. Orduan izan nituen nik berriz
harremanak Jon Gotzonekin, Portugaleteko ikastola sortzeko asmoetan zebilenean, urte
berean sortu baitgenuen guk Gernikan Seber Altube Ikastola. Ikastoletako anderefioen
aseguru pribatuaren ardura neraman eta hau izan zen lehen elkarrizketetako zioa.
Pontevedrako San Salvador de Poion jaiotako Pilar Prieto anderearekin ezkondu
zen Jon Gotzon 1975ean. Urte horretan hasi zen ikasturtean etorri zen Jon Gotzon Gernikara, Seber Altube ikastolara maisu gisa. Emazteari euskara irakatsi eta galegoa ikasi
zuen gure maisuak. Galegozko poetak itzultzera ekin zion orduan. Ainhoa alaba jaio
zitzaien 1976an, Jon Gotzon Bermeoko ikastolara joan zenean. Han eman zituen bederatzi urte, Gernikako institutura euskara eta euskal literatura irakastera etorri arte
(1984-1993). Bermeon zegoenean, Deustuko Unibertsitatean burutu zuen Euskal Filologiako lizenziatura (1978-1983) eta titulu horrek eman zion instituturako sarrera. Gernikako udalean zinegotzia ere hautatua izan zen nirekin batera 1979an.
Arteriosklerosis gaisoak jo zuen 1984an. Basurtuko ospitalean egin zioten ebakuntza bat 1990ean, lur jota gelditu zelarik, eta han bisitatu nuen. Bihotzeko mina ere bazeukan eta ondorioz asko zaindu beharra. Baina hala eta guztiz ere Euskaltzaindiaren
bileretara etortzeko beti zegoen prest. Literatura batzordeko kidea zen eta Azkue Biblioteka batzordekidea ere (1987). Ikusten duzuenez lankide eta benetako adiskidea izan
nuen. Parkatuko didazue, bada, biografia labur honetan nire ikuspegia eta agerpena sarriegi ematea.
Jon Gotzonen idazlanei eta ikerketei buruz zer esan? "Dirauket" eta "E. tar J.A."
izenordearekin argitaratu zituen olerki eta bestelako idazlan batzuk Olerti, Euskera, Zeruko Argia, Karmel, Jesusen Biotzaren Deya aldizkarietan. Baina lanik mamitsuenak
bere kontura eta berak inprimatuta eman zizkigun. Eman, gainera, zentzu zabalean, Euskaltzaindiko bileretan banatzen baitzizkigun kaleratutako liburuskak. Excerpta izeneko
aldizkariaren 40 ale atera zituen. Eta tarteka inprimatzen zituen greko eta latinezko klasikoen itzulpenak, baita Espainia, Frantzia, Ingalaterra eta Europako beste hizkuntza
batzuetakoak ere. Euskal idazleak ere aztertu zituen: Afiibarro, Kandido Basabe, Baztarrika, Chourio, Mendiburu, Orixe, Tartas, Aresti eta abar. Baina gehien maite zituen
bi arlo bereiztuko nituzke: lehen aipatutako kristau fedearen adierazpenak (Augustin eta
Juan Krisostomo santuak, Liturji-goratzarreak, Gurutz bidea, Batikanoko II. Batzarraren
Agiriak, Paulo VI.aren Humanae vitae enziklika) eta olerkietan isuri zigun bere barneko
izpiritua eta gogoa: Basoko lorea, Ezpata zorrotza, lrrintzi isila, Laino-odoletan, Lo eta
amets, Maitale galdua, Soin-gogoak izenburuko liburuskak.
Seminarioan euskararen aurkako giroagatik jasan zuen zauria osatu gabe izan zuela
bizi guztian esan dut. Ariman pairatzen zuen minbizi horrek bultzatu zuen nik gehien
maitatzen dudan Jon Gotzonen liburu hau idaztera: De vita exemplariorum presbyterarum vascanum (1989). Euskararengatik erasoak sufritu zituzten 20 abadeen bizitak
bildu zituen liburu horretan. Eliza eta euskara dira, hain baten, defendatzen zituenak.
Euskaldun fededun hain zuzen.
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Ez nuke amaitu nahi anekdota batekin baliatu gabe. Ostiral Santuko arratsaldea zen,
duela sei-zortzi urte. Bitoriano Gandiaga etorri zitzaidan Jon Gotzon Etxebarria non bizi
zen galdetuz. Esan nion. Etxeko txirrina jota, Jon Gotzon atean agertu zenean, txaloka
ekin zion Gandiagak honako hau esanez: "Pelotariek, bertsolariek eta abarrek jendearen
txaloak hartzen dituzte gure plazetan. Zuri ez dizu inork halakorik egin eta hemen natorkizu zor zaizun txalo hau eskaintzera". Hara hor omendua, hara hor poeta. Gandiagarekin batera guk ere txalo bero bat zor diogula Jon Gotzon Etxebarriari uste dut. Hala
biz.
Jose Antonio Arana Martija

JOSE ANTONIO ARKOTXA MARTUA
(1911-1996)
Bilbo, 1996-V-31

Jose Antonio Arkotxa Martija urgazle mutrikuarra aurtengo martxoaren l7an hi!
zen Donostian. Mutrikun 1911.eko martxoaren 29an jaioa zen.
Bere lehen ikastaroak Mutrikun bertan egin zituen. Bere aita arrantzalea eta bere
ama etxekandre irakurle trebatua, hortik sortu zitzaion nonbait literaturarako zaletasuna.
Bost anai-arreba izan ziren.
Hemeretzi urterako hasi zen idazten. EI Dla, Argia eta Euzkadi aldizkarietan.
1936ko gerrate hasieran, espainiar tropak sartu aurretik, Mutrikuko jendeari herritik
aldegiten lagundu eta gero, Ziburu aldera jo zuen eta han bizi izan zen bederatzi hi!abetcz. Ondorean, hegoaldera pasa ta gero, gerran parte hartu zuen eta laster etsaien esku
erori cta gartzelaratu zuten, komunikaziorik gabeko gela berezi batean sartuz, hiltzera
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kondenaturik. Han eduki zuten hilzorira kondenaturik zeuden beste lagun batzukin eta
egun pare bat falta zirela indultatu zuten.
1941 ean ezkondu zen Serafina Ituarterekin Mutrikun eta arrantzale izan zen garai
hartan, 1943an Ondarmra bizitzera joan ziren arte. Han kontabilitatebum bezala hasi
zen lanean, bere kabuz ikasi zuen ofizio hartan, eta han bizi I984ra arte. Urte horretan
Errenteriara bizitzera aldatu zen eta handik, 1995ean, Donostiara.
Atxukale, Joxe Antonio eta Kirolzale izenordeak erabili zituen zenbait idazlanetan.
Honako aldizkari hauetan idatzi zituen bere artikulu lanak: El Dia, Argia, Euzkadi aipaturiko hoiez gainera, Zeruko Argia, Timon, Stella Maris, Egan, Agur eta abar. Baina,
bereziki, antzerki eta irrati saioetan nabarmendu zen gehienbat.
Zenbait urtez "La Voz de Gipuzcoa" irratian, Atxukale izenpean aritu zenean, urrats
bikainak eman zituen euskararen aIde. Mutrikuko hizkera herrikoi bizi-bizia zuen elkarrizketen oinarri. Beraz, ez zen harritzekoa, 1961ean "Arraisaltzalleak" eta "Egia ta
Erria"rekin Donostiako Centro de Atracci6n y Turismo delakoak antolaturiko irrati
saioen gidoi Ichiaketaren irabazle izatea.
1965. urtean Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen.
Baina, bereziki, antzerkigilea genuen. Gaur egun Eibarko Armeria Eskolaren
zuzendari den bere semearen laguntzari esker osatu ahal izan dut haren antzerkigintza lana. Aita bezala, Jose Antonio deitzen da eta hura bezala adiskide dut.
Antzerkirik gehienok irakurriak ditu berak eta irizpidea eskatzean, hara zer dion:
"Esango nuke, dramaturgo kostunbrista zela, bere «txispa» edo hum ore piskatekin. Berak, batez ere, jendearen barruko sentimenduarengana jotzen zuen, naiz
idazle naiz aktore bezala. Egia da bai, gaztetan humore oneko antzerki alaietan
parte hartzea atsegin zuela eta baita ere alaia zela, baina esango nuke batezere
tragikomedia zuela maite".
Lehendabizikoa, him ekitaldiko Arno-pe (1949) izan zen, urte berean, ekitalde
bakarreko Nork nori ziria sartu? (1949) zeritzona eta ondotik, eten gabe jarraitu
zuen, beste honako hauekin, San Piiiastei eguna (1951), Ankerki ikusketa berezia
(1954) ekitaldi bakarrekoa, Arantzazuko Anai Patxi (1956) him ekitaldikoa, Gabongabontzeta (1956) ekitaldi bakarrekoa, Lenizko alaba (1959) him ekitaldikoa, Brokel
jauna (1964) him ekitaldikoa Iturrinoren "Markesaren alaba" bertsoetan oinarriturik,
Josan (1965) him ekitaldikoa maitasun gaiez, Porteraren semea (1967) him ekitaldikoa gizarte (sozial) gaiez, Naximendu berria (1969) ekitaldi bakarrekoa, ltxas lanbrotan (1970) him ekitaldikoa, Tan tarran... tapatatan (1971), Josemaritarrak
(1981) him ekitaldikoa, eta Kresal txipristiiiak (1982) him ekitaldikoa arrantzale bizimoduan oinarriturik. Gehienok umorezkoak eta publikoan aurkeztuak ziren, maiz
egilea berak aktoretzan parte hartuz.
Aurkeztuak izanarren, inon argitaratu gabe gelditu ziren, bat ezik. Hori, Gabongabontzeta, Mutrikuko Gabon ohituretan oinarritua da,1956ko sariketa batean aipamen
berezia izan zuena eta, ondoko urtean, 1957an, Egan-en argitaratu zenezkcro neurri batean har daiteke bere antzerkigintzaren agerbide gisa. Lenizko alaba (1959) dcritzonak
ordea Bcdofian "Loramendi"ren omenez eratu zen antzerki lehiaketan bigarren sariajaso
zuen. Antzerki ikusketa berezia 1954.ean Zarautzen saritua izan zen. Tan tarran... tapatatan eta Joxemaritarrak ere 1981ean Bilbon sarituak.
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Brokel jauna, lehenago saio gisa edo 1949an egina zuen Arno-pe zeritzanetik osatua da. Tan tarran... tapatatan, 1971an idatzitakoa, 1981an euskara batuan jarri zuen.
Kresal txipristinak (1982) ere egungo euskara batuaren ortografiaz agertzen da.

Izatez gizon ona zen benetan eta ezagutu genuen guztiok maitatua. Umore onekoa,
baina aldi berean oso apala. Ez dakit arrazoi horregatik edo argitaratzeke utzi zituen
antzerkirik gehienok. Egan literatur aldizkariaren arduradun nengoela ahalegindu nintzen horiek eskuratzera, han argitaratzeko asmoz, baina bere erantzuna: antzezteko eginak zirela eta ez zuela argitaratzeko lehiarik.
Fede zintzoa zuen eta zerurik bada han izango da (G.B.).
Juan San Martin

FRANTZISKO TlRAPU RETEGI
Frantzisko Tirapu Retegiri euskeraren aide eginiko lanaren oroimenez gaur Euskaltzaindiak eskaintzen dion ondo irabazitako omenaldi honen aurkezpena, nire ordez
bere ikasle izateko zoriona izan zuenetariko beste edozeinek beharka zuela egin, uste
dut benetan.
Horietariko batzuekin harremanetan jarriz, nahiz eta denok maisuari zor zitzaion
eskerrona agertu eta hala sutsu adierazi ere, gauza da, aitzaki bategatik edo besteagatik
ez dutela erantzukizun hori hartu nahi izan.
Frantzisko Tirapu Retegi, Pako izenaz ezagutzen genuen lagunen artean, etxekotasunez.
Bere gurasoak, Bernardino eta Maria Santos, biak ziren euskaldunak.
Erasunen jaioa, aitaren sendagiletza lanbiteagatik lrufiera aldatu zuen familiak bere
egoitza.
Hemen burutu zituen maisu ikasketak eta ondoren Zirauki, Leitza eta lrufiean ihardun zuen irakaskuntzan eta hemen agerrarazten du barnean zekarren euskararenganako
grina.
Mila bederatziehun eta berrogeita hamargarren urtean hasi eta hirurogeita hamargarrena arte ekin zion euskera erakusteari, lehendabiziko ikasle talde txikia hirurehunekoa izatera iritsi zen arte.
"Principe de Viana" erakundearen babesean ekin zion lanari bere ikasle izan zen
Zubiaur diputatu jaunaren laguntzaz. Ez zuen bere aide garai hartako gizarte-giroa, ez
eta jotzen zuen haizea ere. Ez zituen lagungarri irakaskuntzarako teknikak; bere baitango lehian datza bakarrik izan zuen arrakastaren arrazoia.
Berak erein zuen haziari zor zaio piskana-piskanaka Nafarroako Geografiatik zehar
hedatuko zen zuhaitz-besadarren euskal hostapea.
Gauza da, berak izan zituen ikasleen seme-alabak izan zirela laster ikastolek hornituko zituztenak eta beragan datza baita ere "Arturo Kanpion" euskaltegiaren sorrera.
Mila bederatziehun eta larogeita hiruan egin zitzaion bere ikasleen izenean ondo
irabazitako omenaldia, "Principe de Viana" erakundearen izenean Zubiaur jauna eta
Euskaltzaindiarenean lM. Satrustegi jauna tarteko zirelarik.
Agerian daude Pakok jarri zuen haziaren emaitzak eta eutsi diezaiogun denon artean hortik sorturiko txartakari, indartu eta enbortuz Nafarroa osoa gerizpetu dezan.
lrufiean, 1996ko martxoaren 29an
Jorge Cortes Izal

MARZELIN HEGIAPHAL (1910-1996)
EUSKALTZAINDIKO URGAZLEAREN OMENALDIA
Sohiita, 1996- VII-20

Marzelinen laglin maitea, semealabak, askaziak, herritarrak, jaun andereak.
Eglin hun deiziela
txipiak eta handiak,
aberatsak eta praubiak
arrastiri hun dereiziela.
Hola erranen zeiklin Marzelin-ek oraiartino aski etxeki balil gurekin izateko. Eni
heltti zaitan egitekoa hortakoz ezta batere txipi. Uhure zait, gizon, aita, langile, eliskaldlin eta eliskaltzale gisa bere eginbideak bete dlitian baten gora aipatzea.
Gizona lehenik, Marcelin Hegiaphal jauna Sorhutan 1910.gerreneko lirrietaren hamarrean sortlirik, Jean Hegiaphal pastoral errejentaren semea gilnian. Gazte denboran
laborantxan erauntsirik begiratli zlian ofizio harren errespetti handia. Bigerren gerla
hontan bere partea eginik, ordilko Frantziak Alemania zokoan ahatze zlian, aita familiazko hori, presuner bost urteez. Etxahunek bezala pentsatti zlikean:

aski sofritliz nik hanitxetan
desir nlikean hiltzea
ezpazlinttidan hain maite
oi! Ama Eliskal Herria.
Haleikere Frantzia amaxlinaren amodioa txipi bazeion, Hitlerenpeko denbora horrek, Errepiiblikaren ganako etxekimenttian azkartli zeion. Osagarria, aldiz galdii ziian:
hantik iitzlili zenean, urtebetez eri handi egon beitzen, eta geroztik ere ezpeitzen sekiilan
azkarregi izan.

A ita, bigerrenik, gerlara joan zelarik bi haur iitzi ziitian eta gerla ondoan beste lau
liken. Larrafieko den eiiskaldiin emaztearen ganik. Horien oroen hazteko, Euskal Herrian egoiteko, laborantxa gabe bizitzeko, zankaka hanitx egin diitti Marzelin Hegiaphalek.
Langilea. Lehenik josteko bekanika mekanizienta izan ziiziin, gero Pataugas oski
lantegian salgeien igorle, geroago Sohutan familiako zur segagian, bere Ian bizitze liizea
komertzioko lanetan iirrentzeko.
Eiiskaldiina. Aita bezala jakin ziian Marzelin-ek sei seme alaben hazten, hezten eta
eskolatzen geroago bizipide hunak iiken zetzen. Jadanik Sohutan karrikako gazteen artean frantzimantgoa biiriizagi zelarik, etziziien etxeko heek gure mintzajea baztertii: eiiskara haurrer irakatsi zeien aitetamek Pierre, Emile, Evelyne, Bernadette, Charles eta
Sylvie aurrider.
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Marzelinek zioziien lehen bezala aski zela hogeita hamar bat gizon eta emazte botz
ederrekin haiitautzea aktiir izateko. Ikusten ziian ere dener plazer egiteko edo bi berseten
erranarazteko pastoralak hausten ziiela beharrik gabeko pertsonaje sobera sartzez. Harentako botz ederra behar zen aktiirretan, eta zion bezala "ez ahiintz eta txakiir botzik".
Gero uste ziian beste hogei, hogeita hamar kantari hartzen ahal dela kiiretan, kantari
saldoan, xinpleki beztitfiiirik eta pastoraleko harahunaketan ikusiko eztirenak.
Hegiaphalen arrenkiira handia zen ikustea ixtoria gabeko trajediak idazten zirela.
Bestalthe, nahiz etzen politika aipamenen etsai, behin bederen gaizki ikusi ziian basa
pastoral batetan siijetan ahoan ezarten zuela berak behinere erran etziitianak eta kontatzen sekiilan bizitii etziitianak. Berak zion ere etzela ele larririk ezari behar aktiiren
ahotan, satanen basa peredikietan baizik.
Azkenik errejent batekin etzen akort zeren horrek agerraldi bakotxean prosesione
liizeetan agerrarazten beitziitian parte hartzen etzien aktiir zonbait ere. Entrada handiak
uste ztian lehen peredikian, azkenian eta siijeten hiltzean baizik etzirela egin behar bestelan erritma hausten beitzen. Ikusten ziian lehen bi entrader jenteek kasii egiten ziiela,
bena gero, bi agerraldiren artean elestan hasten, ixtoriaren haria galtzen, liizetarziinak
asperttirik.
Egia da handiuskeria pastoraletan sartii zaikiila eta 500.000 liberatako aitzin kontiarekin ezpada agertzen zonbaiter etzaiela aski handi. Aata, bere azken pastorala, ihuri
sosik galtatti gabe Sorhutak muntatii ztian Marzelinekin 80.000 liberekin hogeita hamar
bat jokiilariekin.
Aspaldixkan "Son et Lumieres" delako arropa erakuste handiusa egin nahi da eta
izigarriko sosa ezarten arropetan. Marzelin etzen althe. Marzelinek bere pastoral haboroenak arropa urdin eta gorriekin egin dtitii, "reconstitution historique" delakoa egin
gabe eta kolore urdin eta gorrien erran nahia ahatze gabe. Azkenean Marzelinentako
pastorala ziiziin ikusgarri bat herrixka batek bere indarrekin muntatii behar ziiana bere
izpiritiiaren begiratzeko: arauz gure errejentaren meztia entziinen da, ordii deno.
Marzelin Hegiaphal, gizon ixil horren handitarziina izan da, gizon perestii, aita bihatz zabal, etiskaldiin kartsti eta eiiskaltzale langile bezala bere obrekin etsenplii emaile.
Txomin Peillen

JOSE BASTERRETXEA MATONI
'OSKILLASO'
Sohata, 1996-07-20

Jose-Eliseo Basterretxea Matoni, Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle 1964.eko
urriaren 30ean izendatu zuena, lrufiean hil zen aurtengo apirilaren 25ean. Madrilen
1911.eko abenduaren 9an jaioa izan arren, gernikartzat zeukan bere burua, jaio berria
zela Gernikara ekarri zuten familiakoek eta. Aita, Juan Pedro Basterretxea lraurgi, itsasuntzietako kapitaina zen eta Madri1era lehorreratu zen batean, Pilar Matoni Parra emazteak, haurdun zegoelarik, hara jo zuen senarrarekin biltzera eta han jaio zen Jose, seme
nagusia. Gero, Gernikan jaio ziren Joseren nebarrebak: ltziar, Jon eta Karmentxu.
Gernika-Lumoko Saraspe auzoan bizi ziren, Asilo Calzada kalean, ni jaio nintzen
etxetik berrogeita hamar metrotara. Aurrez aurre zegoen Onaindiatarren okindegia eta
gero pelotari famatuak izango ziren Dionisio eta Antonio lagun minak izan zituen haurtzaroan eta Kurloiak liburuan kontatzen dizkigun barrabaskeria eta pasadizuen kideak,
izenak aldatuz, jakina. Liburu horretan agertzen den Patxi dugu Jose Basterretxea haurra, aitak Patxiri esaten baitio: "Hemen dator gure oskillaso". 1967an idatzi zidan gutun
baten esaten zidan Basterretxeak aipatu liburua komentatzen ari zenean:
Enintzan konturatu zuk lez askok pentseko ebela neu nazela Patxi aitak "oskillaso" esaten eustala ipinten dotenian. Neure aitak alan esaten eustan erderazko "ganso" esan gura ebanian. "Oskillasadak" egitea erderazko "hacer
gansadas" zan gure etxean.
Oskillasadak egiteko bazeuzkan, Onaindiatarretatik aparte, auzoko beste lagun batzuk ere, eta Agustindarrek Gernikan zeukaten ikastetxean aurkitu zituen oskillasadetarako kide gehiago. Han ezagutu zituen, beste batzuren artean, Jose Villasante (Luis
Villasanteren anaiordea), Imanol Berriatua, Andoni Pertika eta beste. Ikastetxe horretan
egin zituen batxilergoko ikasketak, Bilboko institutuan azterketak eginez, Kurloiak liburuan kontatzen digunez. Ikasle ona izan omen zen. Ikastetxe horretan argitaratzen zen
Guernica aldizkarian, 14 urte zituenean (1926, maiatza) argitaratu zioten Don Kixoteren lehen argitaldiaren azala, berak iruditua. Eta hurrengo urtean (1927, abuztuan) bere
lehendabiziko idazlana: "Caso de conciencia. Cuento que of contar ami abuelo". Beraz,
15 urtekin erakutsi zuen idazteko moldea. Baina irudia dela eta, berandu izan orduko,
zerbait esan behar dut. lrudigile eta margolari edo pintorea izan zen Basterretxea, ehundaka oleo eta akuarelak pintatu baitzituen. Familiatik zetorkion honetarako trebetasuna.
Aitaren anaia zen Benito Basterretxea -Onaindiatarrek esan didatenez- zurgin eta
irudigile ona zen. Gernikako Andra Maria parrokian 1928an jarri ziren aldare berriak
osaba Benitok egin zituen. lrufieko Sanguesa kalean bizi izan zen etxean, eta alarguna
bizi denean, hainbat oleo gordetzen dira, tartean emazteari egin zion erretratua. Semealabek ere hainbat gordetzen dituzte beraien etxeetan. Eta ez da gehiegikeria esatea mu-
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sikaria ere bazela, biolontxeloa jotzen baitzuen. Horregatik, Jose Antonio Cabases jaunak (oraingo politikoaren aitak) HEI Sabio" deitzen zion. Etxeko konponketa guztiak
egiteko trebea zela esan zidan alargunak, uztailaren 2an bisitatu nuenean.
Baina goazen berriz biografiaren harira. Ez zebilen osasunez ondo gure Oskillaso:
zeukan arnasestuaren gaisotasunerako ez zion batere mesederik egiten Gernikako klima
umelak, eta batxilergoa Gernikan bukatu ondoren, unibertsitateko ikasketak hasterakoan, Valladolidera joan zen 1928an, Zientziak ikastera. Madrilen bukatu zituen ikasketak 1933an. Ordurako aitak itsasuntziak utzita zituen eta Madrilen zegoen Marinako
Ministerioan enplegatua. Beraz, familia osoa, lehendabizi Valladoliden eta gero Madrilen bizi izan zen Joserekin batera. Hogeita lau urte zituenean, Eusko Ikasle Batzaren
burua izendatu zuten Madrilen eta 1936an gerra hasi zenean, Madrilen zeuden ikasle
eta hainbat euskaldunei babesa eman beharrean aurkitu zen, Jesus Galindez-ekin batera.
Ordurako, behin Matematika Zientzien karrera bukatu ondoren, ingeles ikasketak egin
zituen akademia batean. Gerraren atzaparrak, Francoren eskutik, harrapatu orduko,
1937an Parisera joan zen. Rue des Mauvais Gar<;on kalean bizi zela esaten zuen, Pariseko lekurik merkeenean, eta jateko diru apurrak irabazteko matematika eta ingeles
klaseak ematen zituen. Bide batez frantsesa ikasi zuen eta Sorbonako Unibertsitatean
ikasturte bat burutu zuen. Baina Parisen bizimodu eskasa zeramanez, gerra 1939an bukatu zenean Bartzelonara etorri zen, non familia zegoen.
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Hogeita hamar urte zituela, Irufiera etorri zen lehen aldiz bizitzera, lana aurkitu
baitzuen. Orain Argentinako plaza deitzen dena "Vinculo"ko plaza zen orduan eta han
zegoen Institutuan Jose Agerrek utzi zuen lanpostua bete zuen, hots, ingeles irakaskuntzakoa. Baina urte pare bat Irufiean bete ondoren Madrilera doakigu berriz Jose Basterretxea, oraingoan matematika irakasle gisa. Zegozkion berronespenekin, Fisika karrera bukatu zuen Madrileko Unibertsitatean 1943/1946 urteetan. Baina Matematika eta
Fisikako bi unibertsitateko titu1uak eduki arren, hizkuntzak eta hizkuntza1aritzak dute
benetako eragina Oskillasorengan. Sei urtez dihardu Leridan (1946-1952) ingeles klaseak ematen bertako institutuan. Madrilen bi urte egon ondoren (1953-1954) behin betiko dator Irufiera 1955ean. Viana Printzearen institutuan ingeles irakasle izango da berriz, hamairu urte lehenago beza1a.
Atarrabiako Maria Dolores Moreno Cendoz anderearekin ezkondu zen 1957.eko
uztai!aren 5ean. Bi seme-a1aba izan zituen emazte honekin: Juan Pedro (1959-08-07)
eta Maria Dolores "Mirentxu" (1961-05-22). Ezkondu zen urte honetan Opus Dei-ren
Nafarroako Uniberstitatean fisika klaseak eman zizkien osasungintzako ikasleei. Baina
ingelesaren irakaskintza zen ogibidea eta azkenean lortu zuen 1959an ingeles katedra
Viana Printzearen Institutuan, non jarraitu zuen 1981ean jubilatu arte. Hamabost urte
iraun zuen jubi!atuta hi! arte. Gernikako bonbardaketaren 59. urteurrena gogoratzen genuen egunean agertu zen Jose Basterretxearen eskela egunkarian.
Biografia 1abur honen azkenerako utzi dut, apropos, Oskillasok euskararekiko zuen
grina. Jose Agerre euskaltzainaren hutsunea bete zuela ingeles irakaskuntzan esana da.
Gauza bera egin zuen 1971tik 1986 arte Jose Migel Barandiaranen hutsunea bete zuenean Opus-eko Unibertsitatean euska1 kultura eta euskara irakatsiz. Hamabost urteko
esperienziak eman zion, ingelesaren irakaskuntzan erabilitako pedagogia eta metodologiaz gain, euskara irakasteko aukera: 1980-1981 urteetan argitaratu zuen El vasco de
hoy metodoa, hiru tomotan. Eta 22 urte lehenago asmatu zuen "euskara osotua"ren ildotik jarraituz, kritika zorrotza egin zion 1984ean "euskara batua"ri Ellibro negro del
euskara liburu mardulean. Kaleratu baino lehen makinazko kopia eman zidan eta bi
aldiz edo bildu ginen Gernikan eta Bilbon idatzitako guztia nahi zuelako nirekin irazkindu. Gernikarra nintzelako eta Gernikako euskara nolabait oinarritzat hartzen zuenez,
amore emango niola uzte zuen. Izan genituen eztabaidak, baina berean jarraitzen zuen.
Eta aldaketa txikiren batekin atera zen liburua. Azken urte hauetan, bibliografietan agertzen ez diren liburu batzuk atera zituen: e1aberri arloan Gabeko atorra, eta itzulpen
munduan Mark Twain-en Erregagaia eta eskekoa eta Charles Dickens-en David Copperfield, biak 1986an. Argitaratu gabe utzi du gaztelaniazko elaberri bat, Los gemelos
de Iturriondo.
Lan finko batekin familiaren sostengua ziurtatu zuenean, euskararekiko lanetan hasi
zen Oskillaso. Hizkuntza idatziaren batasuna zen lehen helburua. Baina Azkueren "Gipuzkera osotua"rekin ez zetorren ados eta euskalki guztiekin "euskara osotua" lortzeko
teoria proposatu zigun 1962an Kurloiak liburuaren hitzaurrean. Ez zen bat bateko asmakizuna, "bederatzi bider idatzi nuan Kurloiak lehenbiziko orritik azkeneraino, bethi
azkenekoa izanen zelakoan" esaten zion Mitxelenari. Liburua atera berria zelarik, Aranzazu aldizkarian (1962) azaldu zuen Luis Villasantek irazkina eta Mitxelenak ere zerbait
esan edo idatzi omen zuen Oskillasoren liburuaz eta teoriaz. Biei erantzun zien Basterretxeak Egan aldizkarian: "Ihardespen bat Aita Villasanteri" (1962) eta "Ihardespen
bat Mitxelena jaunari" (1963).
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Fonologia zen Oskillasok landu zuen beste euskararekiko arloa. "Estudio sobre entonaci6n vasca segun eI habla de Guernica" argitaratu zuen Fontes Linguae Vasconum
aldizkarian (1974, 1975) eta aldizkari berean "Hizkera-soinua dela ta" (1976). Ahoskeraren arlo hau aztertu zuen Jose Basterretxeak Udako Euskal Unibertsitateak lrufiean,
1992.eko uztailaren 28an, eskaini zion omenaldian, Txillardegik egin zuelarik Oskillasori buruzko laudorioa, gerra ostean euskara batuaz idatzi zuen lehena gernikar hau izan
zela baieztuz. Euskal Idazleen Elkarteak ere omenaldia eskaini zion Zestoan 1995.eko
martxoaren 25ean. Entonazioari buruz bi Ian prestatu zituen Basterretxeak Euskaltzaindiarentzat: "Gernikako hizkeraren arabera, euskal entonazioari buruz ikerketak", Azkoitiko Jardunaldietan irakurri zuena (1982) eta "Euskal azentoa" Durangon 1986an
aurkeztu zuena.
Ipuinlari ona ere izan zen gure Oskillaso eta ipuin bat baino gehiago argitaratu
zituen Egan aldizkarian. Argitaratu gabe geratu zen ba ten berri eman behar dut hemen.
Euskaltzaindiak eta Bizkaiko Aurrezki Kutxak 1967an antolatu zuten "Kirikino" sariketan, Juan Antonio Letamendiak irabazi zuen lehen saria; baina Oskillasori diploma
ematea erabaki zuten epaimahaikoek, ipuin honi hain zuzen: "Euskalerriko baserrietan
bafio abadezaletasun geiago Madrillen". Jose Artetxek esan zuenez, humore ingelesa
darabil Oskillasok bere ipuinetan. Ez zen alperrik Ingalaterrarajoaten udako oporretan.
Hil zenetik hiru hilabetera eskaintzen dio Euskaltzaindiak Jose Basterretxea "Oskillaso"ri omenaldia. Gera bedi gure gogoan euskara batuaren aIde hainbat Ian egin zuen
gernikar honen itzala.
Jose Antonio Arana Martija

