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• J a u n a k ,

Zuen lagun bilhaka nadin nahi izan duzuelarik, han- 

dizki goretsi nauzue : harlakolz, Euskaltzaindi liuntan 

sartzean, ene lehen hilzak eskerrezkoak izan behar dire; 

ela ez nezake bidé hobeagorik hatzeman zuenganako nere 

ikuslatearen agertarazleko, gogoan hartzea baizik ene ahal 

ela bihotz güziaz zuen laneri jarraikiko nalzayotela.

Ez naiz, alabainan, osoki liein alaian, ezin ikerluz he- 

mengo alki batean Pierre Broussain, nere adiskide maite 

ela aspaldikoa, guziek deilhoratzen duzuena. ílogoi urte 

huntan ezagulzen nuen : eskuarak elkarganatu gintuen 

haimbertzetaraino, non betlii eta orotan, gure eskutitze- 

tan, gure solasetan, eskuaraz, Eskual-herj’iaz ela heien 

non-nahitikako ilzul-inguruelaz asetzen baiginen.

Halarikan, beregaztarokoikastegietarikilkitzean, elzuen 

iduri Broussain-ek behingolz eskualari la eskualzaletuko 

zela : Parisera joanik osakinlzari Iolu zilzayoen ela jakin- 

tza horren jakintsunen arlean izendatua izan zen, anurin- 

keri deithu erilasunaz (frantsesez alcoolisnie) idaztiño 

bat egin eta. Bainan, sendalarigeietikan noizean beliin 

jadanik eskuara begistatzen zuen, eta Parisetik « Eskual- 

duna » berriketariari eskuarazko ohar batzu igorlzen 

ziotzan, Ithurri-ren izkinde sarigarriari zarreizkonak. 

Mila zortzi ehun eta lauelan liogoi ta hamalauan gare,
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ela apur baten buruan zuen geroko lankidea hunat herri- 

taldu zen, osakinlza guti crabiliz, eskuarari aldiz herio- 

fzeraino indartsuki emana.

Berak erranen dautzue, nik baino hobeki, buruan zer 

zaukan bere sorterrirat itzuli zeneko : huna zer idazten 

zautan egun balez :

« Hogoi urtetan eskuara guli hanakien, sei edo zazpi 

« urte arteko haurrek ikasten duten pochi hura ikasirik 

« eta gero eskolan hoinbertze urte egonik eskuaraz batere 

« miutzatu gabe. Ene amaren belhaunetan ikasiriko min

ee tzaia haimbertze nuen arroztua nun ahalge bainintzen 

« eskuaraz aritzeko. Orduan buruan ezarri nuen eskuara 

« behar nuela ikasi eta emeki hartan trebalu niz, ez or

ee deán frantsesean bezembat. Hasteko liburu eskuarak 

« irakurtu nituen, atxeman ahalak oro, eta gero eskual- 

ee zale afotzek eskuararen gainetik izkiriatu dituzten 

ee liburuak eskuratu nituen, salbu anglesez eta alemanez 

« eginak direnak, ez baititut ezagutzen zoiigaitzez bi 

e< mintzaire lioriek.. Dena den, Bonaparte, Van Eys, Vin- 

ce son, Dodgson, Azkue, Inehauspe, Duvoisin, Challo, 

« Larramendi, Campion ela bertzeen liburuen irakur- 

« tzeak irakasi daut zoin ederra den gure mintzaire za- 

« barra, eta hola piztu zaut harentzat dudan amodio 

ee bizia. Gogoak eta eskolak emaiten daulaten zioaz bes- 

« talde, bertze bat badut eskuararen mailatzeko, liau da 

ee Eskualherriko gauza guzientzat dudan maitatze beroa, 

ee irrintzinatik liasirik eta pilotaraino, ezen badirudit ene 

« aspaldiko arbaso guzien mintzoak bat egiten dutela ene 

« bihotzean, harrabots handi batekin oiliu eginez ela 

« erranez : Eskualduna hiz, gu hire egile guziak Eskual- 

ee dunak ginen, Eskualduntasuna maitatu behar duk !!

« Bai, segurki, ene arbaso maiteak, zien manuari jarrai- 

« kiren natzayo... »

Hitz eder horien ondolik zer derraket? Ordukotz Ilaz-
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parnçn finkatua, Broussain-ek bethi ta gehiago bere bai- 

Ihan eskuararentzako zaukan kharra kitzikatuz zoalarik, 

oihu egin ahal zezaken egiazki : « Eskualduna naiz, eta 

Eskualtasun denari ohardun nagoko. » Eta eskuarazko 

lanetan maitenenak zauzkan bi gauza ziren : lehenik en

tzuten zituen hitz eta hitzaldi gehienen biltzea, eta bigar- 

renik, erdarazko ellie zombaiten eskuaratzea.— Arlean, 

ezkondu zen, bcre herriko egikizunak artatzen zituen, eta 

laster auzaphezturik egon zea herri huntako nagusi ha- 

maboi'tz urthez. Ela bere herritarrak maithatuz, bere 

alaba oneri eskuara irakatsiz, zombat bere arbasoen lur- 

rari atxikia zagon eiakusten zuen.

Enc aintzinekoari bihotz-agur hori bihurtu ondoan, 

gure jaun buruzagiaren opa bethetzera noa. Badakiclari- 

kan nola atzoko cta egungo Eskualari liandienei beha 

nagoten, galdcegia daat enc sarpide-itzaldi huntan hilee- 

tarik van-Eys’ekin maileena daukadana aipha dezadan 

laburzki, erran nahi dut Luis-Luziano Bonaparte. Nehork 

ez du hunek baino gehiago egin gure inintzaire zahar- 

zaharrári ospe ela hedaduraren alde, nehork ez du, Es

kualdun ez direnelan, hainbertze urrikirik izan, Eskual- 

herrian aita eta ama Eskualdunenganik sorthua ezizaitea.

Zorigaitz handi horren gutitzeko bigarren emaztetzat 

hartu zuen Bonapartek Eskualdun garbi bat, eta liola 

liaren seme bakharra Londres'en bizi dena erdi-Eskual- 

duna da

Idazti tarro bat bederen behar liteke Bonaparte-ren 

bizi ta lan guzien ongi ezagutarazteko. Dohakaitzez, arte 

pixka baten harnean, gauza handi hura ezindut burura : 

egokiena beraz derragun bakharrik. Badakizue Bonaparte, 

aginlariaren illoba, mila zortzi ehun eta hamahiruan
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sorthu zela. Gure Broussain gero bezala, etzen eskuarala 

xuxen joan. Bastean, t'rantsesez « chitnie » deithu ja- 

kintza ikasirik, hiruzpalau gutunto argitarazi zituen, bai- 

nan, diotenaz, hogoi eta hamartsugarren urthean irakurtu 

zuen Aita Larramendi-ren hitztegia, eta geroztik Europako 

mintzaire biziak oro jakin-nahia zagon.

Ez du nihoiz ere erran zerengatik mintzaire horick eta 

ez bertzeak zituen maitenak, bainan, de na den, hasteko 

erran-nagusi hainitz Eskritura saindutik atheraiak min- 

tzaire meta handi batetara itzul-arazi zituen. Berak noize- 

tik noiz mintzaire hetaz idazten zuen eta urthe oroz mol- 

diztegietarik jalgitzen ziren liburuto batzu, harén inanuz 

eta liaren diruz argitarat emanak. Bizkitartean, printze 

jakintsu horrek, izkera guzien artetik eskuarari bereziki 

onzerilzan : askotan erran du eskuara izkera ororen le- 

hena, buruzagia eta ederrena iduri zitzayoela, harén 

aditza ezinago harrigarria zela. Antonio Abbadi’ri Lon- 

dres’etik idazten zion : « Egia bat ezaguna da, Europako 

aditz orotarík Eskualdunena déla hainitzez aberatsena, 

metatsuena, bai eta ere jakinkiena. » Ela bertze egun 

balez : « Berriz diot : aditz garbia, erran nahi baila es- 

« kual-adilza, adilz egiazlcoa da, in principio eral verburn 

« delakoaren Berboa, eta hori bayelzen dudanian Jainko- 

« gabekoen irainak, eskarnioak, deus-gutikotzat daduz- 

« kat. »

Eskuararen ixiipe gordeenelan sai lzeko, zer egin zuen 

BonapartekP Laguntza baitezpadako gehienak hartu.

Lebenbizikorik, eskuarazko idazti la guthun lialzema- 

nak oro bereganatu, etxe guzien zokoak arakatu, gulhun- 

tegi handi ñola tipiak ikerlu, liainbertzetaraino non izan 

diren, diren, eta izanen diren Eskual-idazlegi ugariene- 

tarik bat bildu zuen.

Bigarrenekorik, Eskuaí-herriko Eskualari ela Eskual- 

zaleak oro ezagulu nahi izan zituen, hala-nola Duvoisin
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eta Goyhetche Laphurtarrak, Salaberrv eta Cazenave 

Baxe-Nabartarrak, Inchauspe eta Archu Xuberotarrak, 

Uriarte eta Eusebio Azkue Bizkaiko semeak, Azpiazu eta 

Otaegui Gipuzkoatarrak, Etehenique eta Lizarraga Napar- 

tarrak, ela bet'tze asko. Jaun horietarik bakhotxari bere 

lan berezia eman zion, eta bakhotxari galdégin bere in

dar, asmo eta jakiteaz lagunt zezan.

Hirurgarrenekorik, berak nahi izan zuen Eskual-herria 

ikusi, Eskualdunen artean eskuara ikhasi, eta bortzetan, 

mita zortzi ehun berrogei eta Iiamaseietik, mila zortzi 

ehun hiruetanliogoi eta bederatziraino Eskualdundu zen 

eta herritz lierri bazabilan. Naki zukeen, bederen aldi 

bat, Eskual-herria berriz ingurutu, bainan Frantzia erre- 

pubtikanatuz geroztikan ezin ahal zuen.

Dakusagun orai laster, berrogoita bortz urtlie eskuarari 

lothua egonik, zer zor diogun, eskual-jakinlzari datxi- 

kola, Bonaparte-ri. Bere biziaren gogo urena, garaiena, 

izan da, zazpi Eskual-herrielako eskuaren kidekatzea. 

Harén arabera, Bilbo-tik Biarnora eta Naparroako muga- 

radinokoeskuatkiak berrogoi ela llamar dire bederen; ela 

berrogoi eta hamar eskualki ñim iño horiek bereziak iza- 

nikan ere, batzuek elgar dirudite, halanola liogoi eta 

bortzetara bailoazin. Badana azkenean, hogoi ela bortz 

Eskualki txiki horiek berriz zortzi handitan laburlzen 

direta, ela zortziak hiruetara gutitzen.

Hitz balez, gure Prinlzeák derragu lehenbizikorik Biz

kaiko ela auzoko herri zonbaiten eskuara dugula; bigar- 

renekorik Gipuzkoatarra, Lapliurtarra ela Naparroako 

zali batena, hirurgarrenekorik Baxe-Nabarreko ela Xu- 

berokoa; baieta ere lehen aldikotz kidekalze hortaz eza- 

gulzen gintuen Erronkariko, Zaraitzuko, Aezkoako eta 

herri gorde batzuen eskuara ere. Eta bi mapa margodun 

haunditan dakusagu Bonapartek eskualkielako baral- 

Jiunatak norainokoak zauzkan.
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Anitz orrialdetan, bereziki Le Verbe basque deritzayon 

idazti ugarian, metaka bere eskual-gogoak zabaldu ditu. 

Bizkitartean, ez du eman ahal izan, seigarren aldiko gure 

herrirat ezin joanez, nahi izan ginukeen bezanbat, ela 

halarik, den bezala, liaren lana berrWberritzat daukagu; 

eta errex da hunen erakustea. Bonaparte’ri esker, lehen 

aldikotz eskuararen otsak, ahokoak, mihikoak, zintzurre- 

koak eta bertzeak agerian erakutsi zaizkigu, eta bere be- 

harriz aditu dituberakols horiek oro. Bertzalde, Bonapar- 

tcn aintzinekoek aditzaren motaerabilienak baizen zituzten 

aiphatu, Bonapartek aldiz urrunekoetarik frango. lila 

azkenian, biltzen ari diren eskualki batzutan egin leno 

balzu hari ere zor diotzagu.

Horiek hala, jaunak. ez gaitezen lotsa goraki aithor- 

tzea, guk guziek, eskuarari laztanki atxikiak garenek, 

eta bethi, barnago bilhatuz, eskuararen erroetaz emeki- 

emeki burbildu nahiak garenek, lehenik behar dugula 

burutik-buru, liitzez-hitz, irakurtu gure lehengokoek ulzi 

lan guziak, eta heyen artean Bonaparlerenak baliosene- 

tarik dire. Behialako Eskualarietan badire zenbait — al- 

fer da heyen aipliatzia — gutixko balio dutenak. Bona- 

parte-ri dohakonaz, erraiten alial dugu, biziko dela 

betiraundean, eta Eskualdun ez izanagatik Eskuaklunek 

behar dutela gizon jakintsu hura Eskualdun garbi ela 

egiazko, zinezko bat bezala agurlu. Hala gure Kskualdun- 

lasuna hobeki ulertuko dugu, ela indar gehiago dukegu 

gure lanerako. Bizi balitz, erran zezaken Bonapartck ere 

Euskaltzaindia’k bezala : « Ekiñ eta yafai! »
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