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R. M. DE AZKUE
EUSKALTZAINBURUAK HASPARENGO BATZAR AGIRIAN 

G E O .  L A C O M B E  E U S K AL TZ A1NAR I E G I N D A K O  E R A N T Z U M E N A

Euskaldunak :

Amasei urte igaroxe dira, Parisko BibUothéque nationale 

deritzaion gut.untegi ugari artan gure Bonaparte andiak 

egin ta eraginiko esku-idazki (izkribu) andana baten atzak 

(erakutsiak) ediren nituela ta berak irakurtzera berealaxe 

Londresa yoan nintzala. Paper aiek irakufiz oar-moarak 

artzeko ustez goiz ta aíatsalde agertzen nintzan Luis 

Luziano zenaren alargunarenean. Ilabeteren bat alaetnan 

ta gure Aldundiai (Diputazioneai) irakurgai guzi aiek 

erosarazi nizkienean, alargunari eskeintza auxe egin 

nion : Andrea, astiuneren batez nere indafez^ginoan 

(heinean) euskaldunai zare senara ñor izan ciegan liburux- 

koren batean erakutsiko diet.

Gizonaren eskeintza ta eginlzak bere oinen uratsak 

bezelakoak izan bear dute : alkafen bestenakoak, batzuk 

besleak bezen luzeak. Eskuiko oina zeren bat auferatu 

bada (zerena zuen izena orain eun bat urteko euskaldun 

askoren negufiak, izariak) eskuiko oina zefen bat aure- 

ratu bada, zefen bat auferatu bear du ezlcefekoak ere. 

Londresen egin nuen- eskeintza ark zefenak ugari zituen 

eta geroztik bilduíak yota bizi izan naiz nere egintza as- 

kozaz (aunitzez) labufagoa izango otedenez. Orain, eus- 

kaltzain befi onen itzaldia belafiratu dedanez geroz, yoana 

det nere bildufa. Eskuiko ufatsa (Londresko eskeintza 

hura) luzea bazen, ezkefekoa (Parisko egintza) ain luzea 

izan daiteke. Ufats batzuk, geienak, oin utsez egiten dira;



besteak, batez ere ibiIi dabilena anka-bakara bada, oin- 

ordekoz ornitzen ditu gizonak : trapalez, makuluz, gor- 

putza makila batek irozotzeu diolarik. ¿Non oteda nere 

oin-ordeko ori?

Gure Pierre Broussain maite rnaitagaíia Jaunak bera- 

rengana erautzi zigunean ta bere utsunea belelzeko La- 

combe yaun oni ots egieran, beronek egun onetarako 

itzáldigaitzat zer ar zezakean galde egin zidan. Nik, be- 

ronek nai zukeana artzeko éskubide osoa zuela, erantzun 

n ion ; bainan, nere aburua yakin nai bazuen, erakutsiko 

niola : Bonaparte euskerarentzat zer ¡zan den : au zeta, esan 

nion, nere ustez euskaldunak gogozen ta gozaroen en- 

tzungo ziotena.

Gizonak : nerabezarotik, muliko nintzanetik, egiari 

gure mendiai bezelakoxc zatetasuna diot; eta sinets ezada- 

zute : euskaltzaiñ befiari nere eritzi au eman nion ordu 

ofetan, enintzan Londresko eskeintza artaz oroitzen. Bat 

ere enekiala, tiere agindua betetzeko bear nuena ordu 

artantxe agertu zitzaidan. Euskaltzaiñ beíi ta euskalari 

zar zaitugun ofek nik baino eíazago ta osokiago burulu 

ál izango dezu Euskalefiak Bonaparteri zor dion lan au. 

Parisen herían, zerofen eskueran dituzu guk emen ezti- 

tugun gairilt geienak eta egokienak. Ekin beraz arloari.

Bonapartez aufetik cuskereaz ganorazko (f'untsezko) laá 

guti egin zela diozu =  egia da =  la geroztik norbaítzuk 

gogoz ari dirala eíiaren yakintza ikasi la biltzen. Izan ere 

ofela izan bear zuen. Constantino andiak, bateatu ta 

zortzi egunen buruan, yauregitik irten ta uri-ondoko 

mendi-egat batean, buruntzia (koroia) erauntzita, aitzuf 

ta afaitzufez lufa aleratuz arnabi zarekada, amabi aposto? 

luen izenean, bere sorbaldelan eraman zituen, Yalicano-ko 

Eliza zara cregilcn asi ziranean. lkuskizun eder au begie- 

laiatu zuten-argin ta zurginak gaineko egunetan poz andiz 

lo tu izango zitzaizkioxi beren lanari. Napoleon agintariak
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bere anai ta ilobentzat efegego zenbait sortu zituen (Es- 

painian, Wes'tfalian, Napolesen, Holandan) eta Parisko 

kale (kafika) zabal batean yauregi ederik aski. Gure Luis 

Lucianok bein ere etzuen izan efegekumekara bizi izateko 

rainik. Bere alargunari entzun nionez, urtean bein agertzen 

zan lengusu agintariaren inguruan, Irugafen Napoleonen 

gortean, éta orduan ere gogoaz bestera. Lana izan zan 

bere gozarnenik eztilsuena. ¿Aíitzekoa alda efege odolik 

eztegunok, hura gure mintzoari ain minki atxikia iku- 

sita, gu lan oni zinez la minez lotuak bizi izatea?

Bonaparte, lanzale izanez, etzan bere lefolik yetxi, lan- 

beafak, koroedun la koroegabeko,*zeinnai artzen du-ta. 

Gu, lanzale izanez, aren lefora, eregeseme-lerora ezpada, 

ongile-lefora beintzat, aisa iritsi genezazke. Gizona dan 

gizonak bazkalmaiean baino lan-maiean gozaroago bere 

burua arkitu bear du. Ibilkoiak dirade berenez Egileak 

sortaraziriko izaki guziak : ibilkoiak, izar eder diztira- 

tsuak; ibilkoia, eguzki bizi-emailea; ibilkoia, andere be- 

fizale bat bezalatsu oí-era ta onera dabilen, ereslarien 

adiskide ilargia; eta izakirik tikienak, sogailuxkoz (mi- 

croseopioaren bidez) aztertzen ta ikertzen ditugun kazkar- 

txoenak ere, hatera ta bestera ibili ezpadabiltza, bein ere 

eztira ordea geldirik egoten ; beren apurkinak (molekulak) 

ziri-miri beti igitzen dira. Eta gizona, Hex creationis deitzen 

dulena <¡geldi, astiuls, nagi? Ementxe ain zuzen ere, Has- 

parengo uri eder onetantxe, ikasi nuen’ lana inaite ezluan 

gizonari emengo záfek ernan oi ziolen deitura : alfefa 

izentzat, goitizentzat khorotm : alfer khorotza.

Bizkaiko uri buruan, gure etxeko maipuru-gainean de- 

gun euskalari andíari == Bonaparteri =  yaíaikiz, euskal- 

tzain guziok zein geiagoka lanari lotu bear gatzaizkio. 

Lanak bizkortasuna emango dio gure izkera zar oni : 

lanen lanak. Euskaltzaiñ guziok diot lan egin bear degula : 

iloro biltzen geranoz-gainera urgazle la deduzkoak (olio-
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rezkoak) ere bai. Lan au gaitza, zaila, nekelsua la etor- 

kizun gutikoa dala esanla, gerta diteke bat edo bestek 

izuturik atzera egitea, gibeleratzea. Efaza ta bertan bera 

lantzeko arloa balitz, gerok gizalana nonbait bilatuta, 

gure afebai utziko genieke eskuartean darabilgun egin- 

en au.

¿Nondik datorkio euskerari duen zailtasuna? Izkeren 

artean ikas-gogofena dalako? Ez, badira gogofagoak. 

¿Erderartean ertsia, ats-ufia, zarnatua bizi dalako? So egin 

Finlandiara, Bohemiara, Mandara. Aiek Suecia ta Rusia 

ta Alemania la Inglaterarengandik ertsiago, sapuztuago 

ta makufago bizi izan diia , bai bizkofago la erutsuago 

ere. Nere ustez banatua izatea du euskerak bere antzu- la 

aultasunaren itufi ugariena. Zuberon era bat, Bizkaian 

beste bat; erdi-inguruko Lapurdik, Gipuzkoak ela Napa- 

foak ere, ain banatuak ezafen, beren euskalkiak dituzle. 

Eremu Ixikia da Euskaléria onenbeste mintzoera gotorki 

ta indartsu bizirik irozotzeko. Izkerak, landareak bezela, 

luíean bizi bal ira; une batean poíuak, arontzago tipulak, 

beste txantel batean azak, auzoko alofetan garia, artoa, 

oloa ta garagafa bezela, Zuberoko belaietan hantxéko 

mintzaidxm liteke egokiena, Lapurdin Lapurdikoa ta onela 

beste eskualde orotan ere. Ele ta itzen bizitokia, lufabalilz, 

gure egikizuna laborariena bezen ezlilsua liguke; eta eus- 

kaltzainak Virgilioren artzainak bezela txirula ta txili- 

bitua yotzen ernan lezazkete alai la gozaro, goiz ta arats, 

ordurik geienak.

Euskera zárak, birgaztetuko bada, nai la ezkoadubana- 

tasunetik balasunera etortzea. ¿Ñola? Bizkaian, (¡ipuz- 

koan ta Napafoan izan ditugun batzar agirietan eíiari bere 

eritzia (abuiua) eskatu diogu. Orainarte batu ditugunak 

bi bidé auetara yotzen dute : evolulion la reuolulion. (Eus- 

keraz eztakit argiro agertu netzazkean bizibide auen ize- 

nak ; bilbatuz la itzularaziz). Eoolaiion : bakoitzak bere
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euskalkiari bizia emanez; revolation, : euskalki bakar bal 

hterariolzat arluz. Aztef dilzagun bein banan.

Frantzian bizi ninlzalarik, eztakil zein paperetan ira

kufi nuen gezuf « mensonge » esan-beafean canard erabil- 

tzea nondik datofen. Zelai idor elkor balean álelaldea 

omen-zegoen gosez, krok batak ela krok besteak zer-yan 

etzulela. Egazli aietako batek bere urdail ustua betetzeko 

grauskada bat eman zion ufen zuenari ta tóur ta mamin 

iretsi zuen. Aiek ala ikusita, beste guziek alkar yaten asi 

ziran. Liimaz inaufia gelditu zan zelaia; egaztirik bi bai- 

zik ez, gizen-gizen biak. Aiek ere mokokaldi gogofa eginta 

gero, batak bestea bafenean sartuz, taldeko lagun guzien 

aragiak urdail bakar batean kokatu omenziran. Nik ira

kufi nuen -paperak etzuen aipatu átetalde aren inguruan 

otso ta aizeri goseak amikalurik zelatean (bafandan) ote- 

zan. Izan balitz, etzan áterik bat ere bizirik geldiluko; 

egazti-mordo osoa ufen zan oianera, puskalua ta orz- 

katua otso-aizerien sabelean yoango zan. Aletalde liura 

bezelakoa gure euskalkilaldea degu; ela ¡ai! beron eskor- 

tan otsoa ta aizeria bizi dira. Indian ta Grezian ta Ilalian 

ta Espainian ta Inglatefan ta Frantzian ta Alemanian ela 

izkelkitaldea izan dan Efi andi guzietnn bezela, gure ar

tean ere evolulion =  alkar irestea =  bear bada, bildur 

naiz, safakioa efaietaragino sartua det, alkar yan ta bat 

gelditu baino lenago, czotedituztcn olsoak ela aizeriak =  

Espainiako ta Frantziako izkerak — gure euskalkitxo 

guzi auek irelsiko.

Beste batzuk usté dule euskera, orain banatua, gero 

batua izan dadin, Revolation bear dala, bat artu bear de

gula, naiz dan bezela, naiz bestén aberastasunez ornitua, 

betegindua. ¿Zein izango degu euskalki oberetsi ori? Ezla- 

gokit neri galde oni erantzumena ematea. Zerbait, ofega- 

tik, azaltzea zilegi izan bekit. Bizkaiko euskalkiak a) beste 

edozeinek baino ezpain geiagotan ots egiten du, b) gure
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gizaldi onetan beintzat beste edozein baino landuago izan 

da, z) bizigailutzat bear dan eskuartea bere Aldundiaren- 

gandik (Dipulazionearengandik.) ugari artzen du ta órela 

Institutoan (Liceo&n) euskerazko irakasguak bi ditu, bat 

maisutegian (Ecole Ñor malean) ta nexkarnuliicn tzako es- 

kolak eun sortzen ari dira.; d) edertasunean badira eus- 

kalki batzuk zerbaitetan osoago diruditenak, bainan beste 

zerbaitetan ornituago, beteginago degu angoa. Eta au 

onela izanaren (entzun au ongi, euskaldun anai maiteak) 

Bizkaian, geienakez noski, bainan askok gure euskalkia 

ulzi la beste bat, erdi-inguruko bat, euskaldun geienen- 

tzat ulertefazago (aditzen aisago) den batautatuko genuke. 

Edozein euskaldunek zati bat baino osoa maileago izan 

bear du. Au gora-béra guziok « nik nerea, nik nerea, nik 

nerea » -ka astekoak bagera, otsoak eta aizeriak guziok 

ezereztu-orduko, sendoen bizi dan euskalkia ar bezale 

etorkizuneko euskaldun orok berenlzat.

Agur, aspaldiko adiskide zaitudan Lacornbe yauna. Ogei 

ta iru urte da lencngoz alkaf ezagutu genuela. Uruñan, 

Abbadie-ren euskalyaiak izan ziran balez ni ere deitu nin- 

dutelarik, ikusi niluen gauzetatik bitxo ditut soil-soilik 

nere oroimenean. Omnes jeriunt, ultima necal irakuri nuen 

Elizako orenean (erloyuan); eta mai luze batean bospasei 

euskalari (Broussain gaixoa la ni ukalondoz ukalondo) 

bazkallzen ari ginala, bi euskalzale gazle, iletsu ta bizar- 

gabeak biak, xoko balean nekuskien, mai txiki baten in- 

guruari eseriak ela begipeko efeki ta barazkiai bezen usu 

ta tinko guri so egiten zigutela. Bi aietatik bata zerori 

zinan. Geroztik burua soildu la artaburu lur onekoai be

zela aurpegia bizafez bete zaitzu. Ordutikoa edo lenxea- 

gotikoa dezun euskalzaletasun sustraitsu orezaz Parisko 

izkelari argitsu ta omentsuenai urte askotan beren irakas- 

penak entzun dizkiezu. Poz-pozik irakuri diluí noizean 

beinka or ta emengo aldirokoetan egin diluzun lantxo
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zeatzak eta atsegin andiz ikusi zaitugu Benapafoako troka 

artan lau-bost gara ¡tan itz ta esakcra, esakune ta ipuin 

(ixtorio) billzen. Betorkigu argitara len bai len ta ordu 

onean Aldudeko euskera. Eskeíak /or dizkizut (eta eus

kalzale guzi auen auíean nere zoí au garbilu nai det) es

keíak nik Londresen egindako eskeintza hura zuk Parisién 

egin gogo dezulako.

Eskeíak, llaspaíengo auzapez yauna, zuri ere Euskal- 

tzaindiari egin diozun afera gozo onen ahlerako. Befiz ere 

zeroíi ta zure arduraperako iri maitagafi oni esker biguñ 

bafenetikoak erakutsiko genizkizute, Euskaleri guzian ots 

andikoa izan zen zuen eíitar Pierre Broussain sortu zen 

etxean, Baíandegian, ñor zan erakutsiz, oroilari bat ezaí 

bazenezale. Gizon ona, osoki ona; elizkoi ta erikoi gar- 

tsua, señar ta guraso biolz andikoa, lander ta gabékiko 

efukiofa ta ongilea, euskalzalelasunean gutxi bezelakoa, 

euskalari argia, euskaltzaiñ zintzo ta ordutsua, iri onetako 

auzapez lanari ongi la luzaro yafia, inguru Onen áldun 

(conseiller general) Paben izana : auxe izan dezute ta izan 

degu nere adiskide rnaite kulun Broussain Salagoily. 

Berak Yainko maitearengandik bear degun goiargia ardi- 

etsi bekigu, emen asibefi utzi zituen lan auek azken 011 
hatera eraman ál ditzagun.

Bilbon, 0-III-1 ga i .

EUSKERA
BENABARE LAPUKDI TA ZUBEBO’KO IKASTOLETAN

Gure irakufle batzuk askolan galde egin digule ea egia 

izango ote zan Prantzi’ko Ikaskuntz-Artezkariak (Ministre 

de rinstruction publique) Euskalefiko maisueri euskeraz


