
Orainarte ongi aztertu gabeko bi ep e n te s is

M uña — 1. Lan au zerengatik euskeraz. Izpefi batzuk.— 

II. Euskeraren bilbakuntza (evolución).—III. Lenengo egiabidea 

(teoría). Dakare ta dakarte... e. a. ¿T au zer da?—IV. Zuek 
dakizue, ¿Zerengatik eztute Axular, Leizarraga ta Oihenartek 

dakizute esaten?—V. Bizkaieraz dakarena ta darabilena ñola 

ezagutu noiz diren «lo que trae, lo que mueve», ta noiz «lo que 

traen, lo que mueven». — VI. Bigafen egiabidea. Bizkaieraz 

beinola noeala ta eroeala, Oihenartek nohelata neroe/a.—VU. 

Egungo eguneko fósil bat.—VIII. Oihenarten adizki zenbait.— 

IX. Gure egunetako idazle batzuen idaztankera.

I. Lantxo au, besíe bafzaren batean agertu bear 
banu, erderaz, Espainiako erderaz, egingo nuke. 
Lapurdiko irixko poüt onetan eztut, ordea, erdera 
orezaz agertu nai izan.

Euskeraz onelako eginenak argi ta garbi asi ta 
amaitzea lan zaila, neketsua ía oso gaitza dugu, nik 
beinízaí. Gure minfzaera zar maite oni, ikastetxétan 
inoiz sartu eztelako, gogor egiten zaio epéntesis fa 
teoría fa evolución ta conjuntivos ta emen aipatu 
bear ditudan beste buruera edo idea batzuk erakustea. 
Epentesis adiarazteko sarkizun eztakit egokia oteden. 
Teoria-ren ordez bereala entzungo duzue lan au egiten 
diardudala bururafu zaidan itz berifo bat. Silvain 
Pouvreauren lan batean (enaiz oroitzen zeinetan zen) 
gurentasun noizbaif irakuri nuen erderazko des
arrollo ('développement) eta evolución adiarazteko. 
Itz au bizkaieraz santidad bezalatsu da. Aste gurena 
semana santa, eguen guren jueves santo ta o.nelakoxe 
besíe esakera batzuk aurez ta eraz darabilzkife
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euskalki onetan. Beste itz bat, zuberofaren bilbe, oin 
egokiagofzat dadukat oretarako. Bilbakuntza, des
arrollo ta evolución adiarazteko, gerentasun baino 
egokiago déla dirudi. Conjuntivo euskeraz, beste itz 
artarakoago bat sortu eztadin bitartean, alkarki esan 
edo diteke.

Enaiz ni neronez izperiketan (neologismoak egi
ten) gogo beroz ari izaten. Bart euskaltzaiñ beriak 
erakutsi zigunez, lan ona luke gure euskerak izperiketa 
au; eta noiztanka ta eretia dudanean nerau ere arazo 
latz onetan enaiz aleginez atzerena izango.

II. Aspaldion eskuartean beste bat edo biren 
artean lan luze ta gogaikari au darabilt: La Evolución 
de la lengua vasca. Len aipaturiko izperia aintzat 
artzekoa balitz, euskeraren bilbakuntza eman lezaio 
euskerazko izentzat, Bizkai fa Gipuzkoan aldakuntza 
ulertefezago izanaren. Bi ataletan egin nai nuke lan 
au. Lenengo atala, Bizkaiko euskeraren aldakuntza, 
nolabait amaitua, bukatua, urhendua dut. Gipuzkeraz- 
koa ikasteko gairik eztugu, liburu zafik. Bigafen 
atalean Bidasoatik ononzko euskalkien bilbakuntza 
azaltzekotan Leizarraga ta Oihenart eta Axulafen 
idazkiak befiren beri irakufi ditut.

Ufengo batzar bat edo batzuetan orezazko zerbait 
erakutsi nai nuke. Egungo onetan agertzeko ezíut 
astirik izan. Iru idazle (izkribatzaile) orien adizkiak 
(flexiones verbales) aztertzen ari naizela bi egiabide 
edo teoría befi garmuñ-artean egun aueían soríu 
zaizkií. Egiazkoak dirudife. ¿Egiazkoak otedira? 
Lantxo onen lefoak egun enízun efa biar edo etzi 
irakufi ditzazuenean, zuek efaz izango duzue galde 
labur ofi eranfzutea.

III. Ona emen lenengo egiabidea (teoría). Bizka- 
ierazko dakare, dakie, dinoe, dantzue, dirudie...
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éta aba? besfe euskalki géien geíenetarr, e azkeríkf ótért 
a'tfMik /  dutefa, esan oí dirá : dakarít, ddkifét diofé, 
dáttttufé, difudite, eíd berdin dakuse fa detkttste, 
darúe tá daramate fa besteren bat edo beste. ¿Z é f 
Ofeda f au? Ene ustez arfizki edó elemento epéfftéfic'O 
bat baizik ezta. Azkentzat vocal bat dioterf ádiZkiák 
(esaterako, dáki, dago, noizbent doa éfe bái, dirtidi, 
diñó edo dio efa auen antzeko besfe batzuk) biz!kdieíiiaz 
a bear izafen dufe, elemento coitjutítifóftñ baf 
gairíerafzert zaienéan, bésfe eüskalkiefaft é. Dakiatta 
bizkaieraz, dakiena beáíe euskaíkiefdn; dagoétra fif 
dagoe/ta, diradiafa fa ditudiela, dittoala fa dióela. 
Beraz beste éuskalkiefako5 e on'-ék bi zéwfznn (efcfep*- 
éfétt) dMü. BatXirétarf vocal epentética1 éá, besféí 
bafzuetan irugaféi* ¿gente plufaP. Efa naste átf éftf 
frf gérbi yartéko sartu zaie adizki (flexiorfes verbaies)1 
oriei len aipatu dudan t. Dakiena io que sabe él ftf 
dakitena fó> que sabe* ellos; dirudiena lo que parece 
tá dirüditéna fo que parecen elfos.

IV . O ra in  sei zazpireun baf urte euskefaz 
m m  orain bezáfa Fdgurf bakar baféWtzat éáéíétf,- 
askorenfzaí baizik. Erderazko vos gure izfceráW sarta 
zenean, bear bearek-O® zan vosótfós BéSfe nolabait 
adtaráztea «fa oretarako gaineraw zifZáion é <wf, bai 
adifzeatf (verboan) eta bai beSféFa ere: zu Vos tá zue'k 
(Bizkaiko ald« bafzuefari tuók) vosotros, dakiztí vitó- 
sabéis fa dakiztíe vosofr&s fo sabéis. Leiztárrág’&V 
OihenaW efa Axufafek, gure égfUrfétá» Gípüzkoáá^ 
alde bafzuetan- oi deflez, etzioten éakfáúé Ofi f arfiz- 
kitzaf e ta tm .  Bel# ere, n ik  dakidafa beMíat; m *  

bereff id&zkietaff á a k im e w m m tm . z e r m  t z r m im

egun a ela ez orena dio Axul arek (Qftfeó56u6'). &egüf# 
zafígite dakizuén bézalaá'W) UiBdrr’áfáte (Maf. 27-65), 
zuék ad&rafZérit DttZufi B2TakizhKna : LeiZarTag'dk m
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m  ((Jpan. 4-22), ¿Zerengatik ezotezuten idazle zar 
3 W£k adizki grietan /  aintzat grtu? Obeki e-safeko 
¿zerengatik ezotezuten orduko lapurtfr, ñapar la 
zuberotarak, eta ggungoak zer déla ta eztute /  orelako 
.adüzfcigtafl erabiltzen? Bear efzelako tq ezíelako, Len 
aipaty dudfln e artizkia (dagoena, dakiena, dabilm a 
eta t e t #  adizki askoren e ori) aditzaren muñari ezafi 
pj dioga (al núcleo verbal), bein ere ez besíe gairj, 
beste elementH baf ez bati. Dakigu ointzat arfuz eztu 
inork esafen dakiguena, dakiguela, dak/gi/elako, 
beti dakiguna, dakigula ta (jakigulako. Zu k dakizu 
pin deiarik zuk dafázula esan oi dugu beti, ipoiz ere 
ez zuk dakizuela. B  epentética mugaren (nuclgoaren) 
gejgarifl da bet i, Dakiena esaten dugutiean, /bear 
beaf eko a da adizki pri singular noiz den ta plural noiz 
yakjíeko.

V. Onezaz gainera Bizkaiko euskalkiak beste 
mnbmtek fegm \m § e begp ¡zafen du ^rtizkim t, adi* 
izaren mijñak azkengaitzaf r  naiz /  d¡tuene.an. D akar 
ta da rabil-t\k eztugu esaten dakarana ta da rabila na, 
dagQana fa dakiana bezala. ¿Ñola ezagutu dajíeke 
ordea dakarçna ta darabüena noiz dirán singular «lo 
que trae, lo que mueve», ta noiz plural «lo qug 
fcaen, lo que mueven», ñola? Best? euskalkien 
antzeri t Bizkaikoan baggndu, efazago gzagufu 
g a Singular fa plural auejí. Azenfuz ezagutzen 
ditugu; lo que trae dakarena (izki guziak tony 
berdinean), lo que traen dakafena (azkeneko izkia 
bérago); berak dakiela lo que gJ sabe (fonu bafean), 
efa lo que ellos sabçn eurák dakie/a (bi tonútan, azken 
izkia berafnz)-

VI, Goazen orain bigafen egiabidefxoa azaltzer§. 
Aditzen (vefbpen) artean bi difugy beren muñaren 
gifeentzat a dutenak ¡ yoan ta Bizkaiko eroan (beste
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euskalkiefan eraman). Oa fa roa edo rama dira beren 
muñak (núcleos): n i oraintxe n o a  ta ni ofek oraintxe 
n a r o a  edo n a r a m a . A oni alkarki bat gaineralu bear 
zaionean, bizkaieraz, epentesis-gisa, orain bereun 
bat urte beste a bat gainerafzen zitzaion. Orain galdua 
da sarkizun au. Bidasoaiik ononzko euskalkiefan e 
izan zan aldi batez noa ta narama ta berok bezalako 
besfe adizki batzuk bear zuten artizki edo infijofxoa. 
Bizkaieraz alaba, afeba, neba, gona ta auen antzeko 
a-dun itzetan, mugaitz edo artikuluaren aurean, a ori 
e itzultzen da: alabea, afebea, nebea, gonea. Noa ta 
naroa-ri beste a bat gaineralzen zitzaienean muñaren a 
(nucleoarena) e itzultzen zuten gure aufetiko idazleak. 
Micoleta zeritzaion Bilboko seme apaiz euskalariak 
orain bereun bat urte noa, oa, doa idazten zuen eta 
noeala, oeala ta daroeala. Bere liburuíxoaren 23 
gafen ofialdean irakuftzen dugu aditu yoeala gizona 
que solía atender el hombre. Bafutia zeritzaion orduko 
beste idazle batenganikakoa da esakerato a u : 
kazara d o e a n  orduan (Euskalzale. J. 413-41). Mico- 
letak berak dio: esan e r o e a l a  que solía decir (26-37). 
Ostia gora d o e a n e a n  cuando la hostia va arriba dio 
Capanagak (131-13).

VII. Egungo egunean e ori / itzuli zaigu ta gainera 
fósil dugu. Fosilfasun oni esker, beti ageri da / au 
Bizkaiko alde batzuetan, naiz adizki oriek bakafik 
diranean, naiz na ta la  dituen aldi orotan. Noia, oia, 
doia ta noiala, oianeko ta doianean esan oi dugu ñire 
yaiotefian. Beste batzuetan ere entzuten ditugu.

VIII. Micoletak, Capanagak eta Bafutiak bezala 
Oihenartek ere noa, oa, doa oso osorik esaten zituen. 
Alkarkiren bat gaineratzean e artizkiak a ori erauzten 
zuen. Ona bere 580-gafen atsotitza: ergela da gorda- 
tzera d o e n a . . .  es tonto el que va a guardar. Askozaz
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politagoa da 675 gafena. Ufunera d o h e n a  ezkontzera, 
edo da enganatu edo d o h a  enganatzera quien va 
lejos a casarse o se ha engañado o va a engafiar. 
Oihenaríek frantzesez onela eman zuen afsotitz eder 
au : «qui loing se va marier, ou il est trompé ou il va 
tromper». 166-gafenean au dio: e z t o e l a  Iatsara 
gatzez dueña oinzolara no vaya a lavar el que tiene 
la planta del pie hecha de sal =  n’aille, dio berak, 
n’aille a laver la lessive qui a les pieds faits de sel». 
Onelako besíe adizki batzuk ere baditu Oihenaríek. 
Baí ere eztute ofelakorik ez Leizarragak ez Axulafek. 
Saulen ihesi z i h o a l a  dio Axularek ( G e r o  I. 90-1). 
Oihenaríek ziboela esango zuen. Deliberamendu 
handiagoarekin z i h o a n e a n  dio Sarako efefor ospe- 
tsuak ( G e r o  I. 115-5), ez ordea zihoenean Oihenaríek 
bezala. Leizarragarenak dira beste bi gertari edo 
exenplutxo auek. Lenengoa : eta hura z i h o a l a  heda- 
tzen zituzten (Luc. 19-56). Bigarena : senda liezon 
bere semea, ezen hiltzera z i o a n  (Joan. 4-47).

IX. Lan au ez luzeagoízearen, aipafu baizik ezfuf 
egingo nonnaiko fa noiznaiko euskeraren adizki askok 
efa gure egunefako idazle baf edo besíek darabilzki- 
íenak duten alkar yotzea, alkar ausfea. Leizarraga, 
Oihenarí eta Axularek, orduko fa oraingo efiak bezala, 
gizon batek dakiena, egia eztirudiela, an dagoela, 
aitak nai zuen, batek egin duelako... esan ta idazfen 
zifuzíen. Gure egun aueíako idazleren baízuk ordea, 
e arfizki ori ainfz'af aríu nai ezfufelako, dakina, ez 
dirudila, an dagola (au efiari ere nonbaif enfzuíen 
zaio), nai zun, egin dulako... idatzi oi dufe. /  ta u 
vocalak ufengo a efi bafzuetan berendu egiten dute, i  
fa u biurfu : geiago-ren ordez geiigo, geiyo ere bai, 
Frantziin, Donostiin, eskuutan; esan nuen-en ordez 
esan nuun, ekari zuela esan beafean ekafi zuula.



Nuun ía zuula ta duulako laburtuak dira or goiko 
nun ía zula fa dulako.

Orain ogeifa amar urfe, geixeago noski, Bizkaiko 
euskalari baf, deklinazioneko e arfizkia, bear efzen 
gai baf zela usfe zuelarik, oso osorik erauzi ía kenízen 
asi zan; efa kokotzean, ezpainetik, sudureko... efa 
auen antzeko besfe ifz asko onela erabili ta idazten 
zituen: okotzan, ezpandik, su rko ... efa abar. 
(Bizkaieraz besfe euskalkiefako kokotz, ezpain fa 
sudur okotz, ezpan fa sur dira).

Ongi begirafuezkero andia da efiari gerfa zaiona. 
Lenagoko gizaldiefan efiaren aurka (koníra) etzan 
inor goraízen; efa—gezufa dirudiena—orduan Efege 
fa Emperadoreak zuten-goifasuna ía soberanía Efiak 
duen egun auefan efiaren aurka, baíean Arana-Goiri, 
bestean Azkue (aldi bafez beinfzaf), besfean besferen 
baí yaikitzen gera. Efiari bear zaion lofsa fa begira- 
mena gorde dezaiogun.

Amaifzeko iru baf izfxo. Afzo gure artean artu 
ginuen euskalfzain befi Azkaindafak, orainarfe egin
dako lanez fa irabazpidez edo merifuz berarenganatu 
duen aulkian, geroztik ere lan edéfak efa ugari egin 
ditzala, Bidasoatik ononzko euskalkiak gure ondo- 
rengoak argiro ta garbiro ikasi al difzaten.

Azkainen, 28. XI. 1930.
A zk u e , apaizak.
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