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ZALDUBIREN OROIT-HARRIA

Christine Bessonart,
Senpereko auzapeza

Bienvenue à tous dans notre petite ville, réunis auprès de l’église pour 
honorer la mémoire de Gratien Adema, un des enfants de St Pée qui a marqué 
par son oeuvre littéraire le paysage culturel.

Né à St Pée en 1828, il est mort voici 100 ans, en 1907, et est enterré 
dans le caveau familial à St Pée.

Je ne suis pas la plus qualifiée pour parler de lui et d’autres après moi le 
feront avec précision mais je veux, en tant que maire, rendre un hommage à 
l’un des nôtres qui a marqué des générations d’enfants, avec la traduction des 
fables de La Fontaine, et ses concitoyens. Ses écrits sont maintenant étudiés 
dans le cadre de la licence de basque.

Il est le témoin d’une société proche de la nature, aimant et maîtrisant 
parfaitement la langue maternelle, l’euskara, dans une société imprégnée de 
religion, où le dialogue avec Dieu était quotidien.

C’est en raison de son engagement religieux que la stèle sera installée 
sur le parvis de l’église et je suis très fière aussi qu’un artiste local, Edouard 
Solorzano, ait tout de suite répondu à ma demande de création de sculpture 
et a si bien su retranscrire de manière harmonieuse la mémoire de cet homme 
de lettres et d’église.

*  *  *

Denak oroit daitezela Gratien Ademaz, denek ezagun dezatela edo 
sakondu Zaldubiren obra, ohoratuz haren euskal hizkuntzaren laguntza, izan 
Jainkoari mintzatzeko edo jendeari.





GRATIEN ADEMA «ZALDUBI»-ri OMENALDIA

Piarres Aintziart,
 Euskaltzaleen Biltzarreko burua

Hemen gaude beraz Senpereko seme Grazien Ademaz oroitzeko. Milesker 
herriari eta andere auzapezari arratsalde goxo eta ospetsu hau antolatzeko egin 
duten lanaz eta eman laguntzaz. Adema Zaldubiren obraz mintzatuko zaizkigu 
adituak ixtanteko aterbean. Elizaren paretean dagoen eskulturak idazlea digu 
agerian ezartzen, Solorzano artistak ederki zizelkatua digula. Eskerrak zuri ere 
jauna. Eta gaurko garaiak ez direla liburuari itzuliak guk ez dugu sinesten, 
begien aitzinean daukagun paretako itxura bezala irauten duen izakia baita 
gauza idatzia.

Hemen dagoen jende desberdinak Adema Zaldubi polifazetikoaren ilus-
trazio bat bezala dirudi. Hemen ere kantuak, edo kantikak, alegiak, gai erli-
jiozko edo profano, idazki serios eta irringarri maite dituen jendea. Aberriaren 
eta gure hizkuntzaren apologistak, gu ere, guti edo aski, bakoitzak bere histo-
riaren edo zortearen eta ere nahiaren berri baitauka bere baitan.

Baina nola ez aipa maiatzeko Herri Urratsetik abenduko elgarretaratze 
honen artean, eta arte, euskararen zerbitzuko lanean ari diren senpertarrak. 
Herriko Etxea eta etxekoak, nik ezagutzen ez ditudan elkarteak, jende xehea, 
erraiten den bezala, eguneroko lanetan ari zerbait, eskolak, hiru sareetako 
haurrekin, Zaldubi zaharraren gaztetzen, kantatuz, eta hitz berak erabiliz, beti 
eta beti. Euskaltzaindia ere senpertar duzue bi egunentzat, Euskaltzaleen Bil-
tzarra aldiz denbora gutxiagoretzat, funtsean bere xumetasunaren araberako 
neurri apal deliberatuan. Ez ditzagun ahantz dantzariak, gorputzaren jestuak 
doinua eta hitza haragitzen baitu. Aipatu ere, eta are gehiago naski Senperen, 
Duhau Arana etxearen teilatuaren azpian orenak eta orenak arizan den, eta 
urteak ari nahi duen beneditano laiko suharra, kunkurtutik bezala Zaldubien 
kaligrafia finen deszifratzen, gero airatuko direlarik agian leihotik, Bilbon 
agerturik, eta Plaza Barritik igorririk, gaurkoaren ondotik, bospasei liburu 
bederen. Beste senpertar ezagun bat ere gogoan daukat, hemendik ez urrun, 
Oxtikenean Hatsaren poesia eta Poesiaren hatsa zazpi probientzietan hedatzen 
baititu, sortarazi ondoan haurren inspirazioari esker (hatsa eta inspirazioa 
gauza bera baitira alabainan). Zaldubik hain maite zituen Herria eta Natura 
ospatuz. Bi langile hauek, sinbolikoi eta errealitatez, Zaldubiren iragana eta 
gazteen etorkizuna uztartzen ari zaizkigu. Eskerrak zinez.
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Bururatzeko, ametsa askotan mentsa izanikan ere, omen eta utopia nahi-
tez utopikoa, zertako ez dugu asmatuko egun batez jautsiko dela Senperera, 
uholde baten pare, ez gain haietako ur basek hantutako Urdazuriarena, ez eta, 
bereziki hemen, pentsa bekatuek metatua, baizik euskal hitzek Lapurdi litera-
rioan berriz isuraraziko duten ibaia nasaia? Milesker deneri.



IPARRALDEKO EUSKALGINTZA, XIX. MENDEAREN 
BIGARREN ERDIAN: ZALDUBI ETA BERE GARAIA

Mikel Zalbide

I. EUSKALGINTZAREN DEFINIZIO-SAIOA

XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintza eskaini zait aztergai: gutxi go-
rabehera 1850etik 1900era Eskual herri
behar diot beraz, aldez edo moldez. Uste baino korapilo bihurriagoa du gaiak bere-
kin. Zer da, izan ere, euskalgintza? Intuizio bidez ongi samar entenditzen da eus-
kalgintza hori zer den edo zer izan litekeen. Besterik da, ordea, arrazoi-bide forma-

-
ri. Egia osoa esateko Uskal herria terminoa ere sartu behar genuke ebakera aldetik, eta letra 
xehe-larrien zein marra kontuaren alternantzia-bideak jaso idazkerari dagokionean. Aski izango 
dugu ordea aldaera ezagunena erabiltzearekin, guztien ordezkari gisa.

euskalgintza. Artikulu-bilduma sotil baina 
argigarria kaleratu zuen Jakin etxeak orain dela hogeita hamabost urte, Herriaren Lekuko izenpe-

OEHk, euskalgintza 
Anaitasuna
R. Arregik, pare bat aldiz, euskalgintza -
duan ematen du OEH
Salbatore Mitxelenak: euskeragintza.

S. Mitxelenaren eta R. Arregiren lau esaldiok har ditzakegu, euskeragintza edo euskalgintza
-
-

badadukate: egiten dutenak dira».
euskalgintza ez da 

«egiten dutenak» azpimarratzen ditu andoaindarrak: -gintza horretan dago euskalgintzaren gakoa.

lazo-intuitibo hori izan da nagusi geroztik ere, itxuraz. Kontzeptuak ez dirudi, oro har, aho batez 
onarturiko esangurarik eskuratu duenik: ez unibertsitate munduan, ez erakunde publikoetan eta ez 
hizkuntza-politikaren arauzko xedapenetan. Azken berrogei urtean «hor dabilen hitza» da euskal-
gintza.



Definizio posible ugarietako bat hautatu beharko dugu hortaz, lanari ekite-

Definizio bila hasi orduko, berriz, eragozpen jakin batekin egingo dugu 

aldeko asmoak aldeko 
emaitzak -
tan, bistan da euskalgintzaz hitz egin litekeela lasai asko. Argi dago, era be-
rean, ez asmorik eta ez emaitzarik duen jarduna ezin dela euskalgintzaren 
zakuan sartu. Badira ordea bestelako kasuak. Euskalgintza al da, esate batera-
ko, asmoa bai baina emaitzarik ez duen saioa? Euskalgintza al da, era berean, 
asmorik izan ez arren aldeko emaitza lortzen duen jarduna? Ondoko koadroak 
emango digu asmoen eta ondorioen araberako konbinazio-taula:

aldeko emaitzarik
bai ez

aldeko asmorik
bai A B
ez C D

situazioak. Ikus ditzagun banan-banan:

A Euskalgintzaren aldeko asmorik bai, eta aldeko emaitzarik ere bai
B Euskalgintzaren aldeko asmorik bai, baina aldeko emaitzarik ez
C Euskalgintzaren aldeko asmorik ez, baina aldeko emaitzarik bai
D Euskalgintzaren aldeko asmorik ez, eta aldeko emaitzarik ere ez

Garbi dago D situazioa ezin sar litekeela euskalgintzaren alorrean: ez 
hartarako asmorik du, eta ez aldeko emaitzarik lortzen. Beste hiru situazioak 

-

-
rako gogoeta bideratua du Biltzar horrek XXI. mendeari buruzko euskalgintzaz, eta definizio-
behar espliziturik ez da bertan ageri. Gehienik ere akta-liburuaren azpitituluak agertzen du, kon-
testu jakin horretan euskalgintzak zer alor biltzen dituen: hizkuntza ereduak, hiztegigintza eta 

Salbatore Mitxelenaren, Rikardo Arregiren eta abarren jatorrizko adieratik aski urrundua. Euskal 
hiztun-elkartea bizirik gordetzeaz ez da hor, izan ere, aurrez aurreko aipamen handirik egiten: ez 
handirik eta ez, gehienetan, inolakorik. Egia da, ordea, berariaz halakorik ez azaldu arren berekin 
duela bertako hainbat artikuluk, inplizituki bederen, elementu hori ere. Ikus, esate baterako, Zu-



bat dute erkide: euskalgintzaren aldeko asmoz, berariaz horretarakoxe, bidera-
tuak dira. Berariazko euskalgintza deituko diogu, hortaz, A eta B koadroetatik 

emaitzarik dakarren jardunari, bide batezko euskalgintza esango diogu. Argi-

I.1. Berariazko euskalgintza

Berariazko euskalgintzaren definizio operatibo honetatik abia gaitezke, 
hoberik ezean: soziokulturalki autorregulatzeko eta belaunez belaun transmi-

egindako saio multzoa, hori da euskalgintza -

-
gintza-saio jakinak emaitza handi-handirik ez lortzea baina lortutako hori, bere mugatuan ere, 

erraztasunaren amorez lau situazio alternatibotara mugatu bada ere goiko azalpena.

ageri du bere uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi, eguneroko bizimodu eta jar-
duera konkretuan aurreko belaunaldien jarraipen sendorik.

kultura nagusian indarrean dauden uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi eta jardu-
eretara makurtzen ari dira, partez.

behar da: egon ez dago munduan etnokulturarik, denik indartsuena eta egonkorrena ere, belaunez 
belauneko ibileran ezertxo aldatzen ez denik. Guztiak aldatzen dira eten gabe, gutxi-asko. Alde 
horretatik ez legoke euskal etnokulturaren «jarraipenik eza» aparteko gertakaritzat hartu beharrik. 

etnokultura batzuek. Ziztu biziko aldaketa, hainbat esparrutan frenorik ia gabea eta, bereziki, 

eten larria dute beren baitan, belaun 

kultura sendo baten gero eta mendekoago bihurtuz doaz. Bigarren puntuko transetnizazio partzi-
ala ere, orotarikoa bezala, norabide bakarrean ari da gertatzen: kasu honetan, euskal etnokultura 
«jator»etik frantses kultura «moderno»ra.

Eusteko eta, jardun-esparru berriak irabaziz edo galdutakoak berreskuratuz, ahuldutako 
etnokultura hori irabazbidean jartzeko.

bakarkako jarduna, talde-lanean eztabaidatzen, adosten eta hezur-

bereziki zabala dela bertan. Euskalgintzak gizarte-giro bat behar du, ordea, eratzeko eta elkar-

nagusietariko bat.
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rrez hainbat eragilek, perspektiba soziokulturaletik eta elkar-lanean, eratutako 

etnokultura horri bizirik eusteko deliberatuki, berariaz egiten dena.

-
-

tza. Ez da hori bakarrik, ordea, bere zeregina: etnokultura osoa du euskalgin-

eta, ahal delarik, indarberritu.

I.2. Bide batezko euskalgintza

galera hori eragozteko berariazko asmorik gabe, etnokultura horri bizirik 
eusteko lagungarri gertatzen diren ekintzak bideratzea, hori da bide batezko

nire ustez, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian bizi izandako euskalgintzaren az-
terbiderako formulazio egokiena. Egungo ethnicity kontzeptuaren zenbait definiziotatik hurbilago 
dabil euskalgintza modu hori, nolabait esan, XX. mendeko language planning ezagunetik baino. 
Definizioaren zabaltasun hori, kalte-iturri ordez, mesedegarri dela uste dut aztergai dugun esparrua 

euskaltzale hitzarekin eta euskaltzaletasu-
n language 
loyalty edo language loyalism terminoen euskal korrelatoa da euskaltzaletasun hori.

Euskaltzaleen asmo-egikerak biltzen dituen kontzeptu abstraktua da euskaltzaletasuna. Eus-
kaltzaleek diseinatzen eta, partez edo osoz, aurrera daramaten langintza da, bestetik, euskalgintza. 
Euskalgintzaren atal linguistikoa, zehatzago esanik. Bada azken horretan, halaz ere, ñabardura ar-

izan da maiz. Erdarazko euskaltzaletasuna, askotxotan bascophilie  vascofilia deitua, 
euskaltzaletasuna, bestetik basco-

philie edo vascofilia orientazio nagusiz uztarkide izanik ere. Ez 
dira gauza bera izan 1890-1900 inguruan, neurriz edo intentsitatez bederen: une horretan euskal-
tzale eta bascophile (vascófilo)

-

Vascofilo eta euskaltzale

9ko Euskalzale astekaria. Euskaldun-erdaltzalearen tipifikazioa aparte tratatzekoa da.

ildotik gabiltza. Definizio horrek berekin ditu, hortaz, gizakiok gizartearen kide garen heinean 
geurekin ditugun uste-sinesmenak, jakite multzoa, baloreak eta iritziak, ohiturak eta jarduera 

Primitive Culture-ko definizio hori: 
buru-bihotzen eta izpirituaren berezitasun etnonazional jator, historikoki sakon eta beste inork ez 

kulturaren osagai izanik ere hizkuntza, bere osagai zentrala da euskalgintzaren esparruan.



euskalgintza. Ondorioetan oinarritzen da bide batezko euskalgintza hori. Ez, 
halere, ondorio guztietan: berariazko asmo positiborik gabeko emaitza positi-
boek definitzen dute berau. Emaitza positibo horien neurriari erreparatzen 
badiogu, oso kontuan hartu beharrekoa izan liteke bide batezko euskalgintza. 
Berariazko euskalgintza bezain garrantzitsua izan liteke, emaitzei dagokienez, 

esate baterako, hizkuntza eta kultura nagusien aldeko plangintza eta jarduna 

Azterkizun dugun epean eta lekuan, 1850etik 1900ra arteko Eskual he-
rrian, jarduera biak aplikatu izan dira: bai berariazko euskalgintza, eta bai bide 
batezkoa. Bi bideok ez dira ordea elkarren pareko. Alde handia dago batetik 
bestera. Muga argiak ditu berariazko euskalgintzak. Bide batezko euskalgin-
tzak, aldiz, ez: euskarari eta euskal kulturari mesede egin/egiten dion edozein 
gauza sartu behar bada bigarren zaku horretan, amaiera gabeko multzo baten 
aurrean gerta gaitezke. Kontzeptu lauso eta eztabaidagarriago baten aurrean. 
Egurketaria al da egur bila joan ez eta halere, kasik konturatu gabe, astokada 

eskura dezakegu, oro har, jarduera hori ere kontuan izan gabe. Aparteko ga-
rrantzia izana du gainera, azterkizun dugun epean, bide batezko euskalgintza 

-
parte printzearen euskalaritza batetik; Eskualduna aldizkariaren inplementazio-

berariazkoa ez zen izan euskara eta euskal herri-kultura indartzea, are 
gutxiago etnokutura hura hondamenetik gordetzeko ekimen antolaturik 
eratzea. Euskalari zen printzea, asmoz eta ustez. Euskalari edota, na-
hiago bada, garai hartako euskalaritzaren sustatzaile, antolatzaile eta 

-
-

tzen bazaie bistan da, ordea, kultura bizkortu, hedatu eta garatzeari begira eragin bizia izaten 
dutela «berez beste zerbaitetarako» hartu ohi diren erabaki horiek.

-
menak, bestelako asmoz mamiturikoak eta, are, kontrako asmoz eratuak bide batezko euskalgin-
tzaren sailean sar litezke definizio lazo horren arabera: aski litzateke, zaku horretan sartzeko, 
ekimen horrek praktikan euskalgintzaren aldeko emaitzarik ekartzea. Bistan da euskalgintzaren 
adiera zentraletik oso urrun lerraturik geundekeela kasu horietan, eta hori ere euskalgintza den 

-
nak bide batezko euskalgintzatzat hartzea arrazoizkoa dirudien bezala, punta-muturreko beste kasu 
horiek zail da euskalgintza gisa aurkeztea.



sustatu zuen bide batez Bonaparte printzeak. Bide batezkoa izate hori 
ez da, noski, oharkabean pasea etxekoen buru-bihotzetan: hortik da-
torkio sona, euskalaririk euskaltzaleena izandakoarena.

sortutako Le Réveil Basque
jalgiarazitako Eskualduna aldizkariak ez ziren sortu euskarari eta euskal 
kulturari bizirik eusteko. Are gutxiago euskal etnokultura indartu, moder-
nizatu eta hedatzeko, edota euskararen erabilera jaso-formala arautu eta 
garatzeko. Deputatu-gai «gorri»ari edo «xuri»ari hauteskundeetan lagun-
tzeko sortu ziren, lehenik eta behin, astekari horiek. Gero ere, bizirik iraun 
zuten artean, alderdi- edo bloke-organo ideologiko argiak izaten jarraitu 

politiko-operatiboa eskuratzeko, atxikitzeko edo zabaltzeko erreminta izan 
ziren berez, lehenik eta behin, Le Réveil Basque eta Eskualduna

izatea. Bistan da ordea euskararen eta euskal kulturaren lagungarri ere 

herritar-jende xehea bereziki, euskara idatziaz baliatzera eraman zuten. 

mintzaire xumeari, ordura arte ia ahozko jardunera mugatutakoari, idaz-
langintzaren erabilera-esparru berria eskuratu eta garatzen lagundu zuten. 
Aurrez aurreko interakzio berbal xumeetatik urrunago joaten lagundu 
zuten horrela, esperientzia soziokultural berri-zabalagoen mintzagaiez 
kargaturiko harreman-sareetan txertatuz. Eskualdun-jendea hiztun-elkarte 

kezkak, asmoak eta beldurrak era informatuagoan kontrastatzeko gai bi-
hurtu zen horrela eskualdun-jende hura, euskalduntasunaren kontzientzia 

-
zarte-eraginik berekin: Intxausperen Le verbe basque argitara eman zuenean 1858an, adibidez, 
aditzaren berezitasunez ohartarazten laguntzeaz gainera euskararen dignifikazio ideologiko-intelek-
tuala sustatu zuen Bonaparte printzeak. Dignifikazio hori foro akademikoetan, jende ikasiaren arte-
an, egin zen lehenik. Esparru zabalagoetan gero: jaun handiek hainbateko atentzioz tratatzen zuten 
«gure mintzaire hori» bazen zerbait on eta balios, halako atentzio bereganatzen zuenez. Behar-be-

ekonoteknikoan eta politiko-operatiboan jasandako gaitzespen-bazterreratzeen ondorioz gainbehera 

-
rapen-aukerak azaleratzen zituen lan horrek, inork gutxik aurrez aurre ezezta zitzakeen eran. Egin-
kizun garrantzitsua zen hori: ez zen izan ere aditu edo aditu-ustezkorik falta han-hemen, euskararen 
gainbehera sozial hori bere barne-ezintasunen ondorio zela argudiatzen zuenik.

zelarik, aldeko eta kontrako ondorioak ekarri zituzten batak zein besteak, ez aldekoak bakarrik. 

kasutan. Eragin bortitzekoa, erlatiboki funtsezkoa, izan zen aldiz beste zenbaitetan. Bide batezko 
euskalgintza izan zen bertakoa, ez berariazkoa. Baina euskalgintza, nolanahi ere. 



mendeetako tradizioak lejitimatua zuen eliz-esparruan ez ezik beste zen-
bait jardun-esparru berritan ere eskualdun-jendea euskaraz baliatzera 
bultzatzea, irakurmena zabalduz eta, neurri batean, euskaraz idazteko 
gaitasun-ohiturak indartuz. Bide batezko euskalgintzaren erakuskari eta 
osagai argiak ditugu, beraz, bi aldizkari horiek.

-
tugu kontuan Adema-Zaldubiren garaiko asmoak, jarduna eta emaitzak azter-

zabalari atxikiz, XIX. mendearen bigarren erdian Iparraldean izandako euskal-
gintza molde biak aztertzen saiatuko gara gaurkoan. Arrazoizkoa denez bera-
riazkoari eskainiko zaio, halere, lekurik handiena.

II. ADEMA-ZALDUBI ETA BERE GIZARTE-GIROA

-

garaiko idazleen eta euskaltzaleen artean begiramen berezia izana du Adema-

-
dean. Eliza-kantikak eta alegi-neurtitzak kontuan hartzekoak dira, bistan da, 
Adema-Zaldubiren balioaz eta famaz ongi jabetzeko. III. Errepublikaren hasi-
era-aldian egindako ziri-bertsoak eta une batetik aurrera, neurtitzez eta hitz 

Gizonaren esan-eginez gainera bere gizarte-giroa ere kontuan izan behar 
da, orduko amets-gorrotoak, egitasmoak eta emaitzak xuxen juzkatuko badi-

familiakoa gauza edo eskribu serioetan, eta apheza gisa Elizakoetan ezartzen dudana; bertzea Zaldu-

suharraren erakusgarri. Gogo-nahi hori zehaztekotan hitz lauzko zenbait lan ere kontuan hartzekoa 

argi asko azaldua dutenez.



Bere garaiaren fruitu da Adema, gogo-giro haren eragile eta zirikatzaile izate-
az gainera. Zer gizarte-girotan bizi izatea suertatu zitzaion Senpereko semeari? 
Aldaketa handien garaia izan zen hura. Giro molde askotxotan bizi izatea 
suertatu zitzaion, horregatik, Ademari. 1851n, artean apaizgai zelarik, Baiona-
ko seminario handitik «ikusten» zuen gizarte-giroa gauza bat zen; handik 

aldiz, oso bestelakoa. Ipar Euskal herrian ere transformazio demografiko, 
ekonotekniko, politiko-operatibo eta soziokultural handiak gertatu ziren men-

kontuan izatekoak ditugu Ademaren garaiko transformazio hauek.

II.1. Transformazio demografikoa

Biztanlez hazi egin zen Iparraldea, alde batetik: 1850ean baino bizilagun 

kanpora joan ziren bertako seme-alaba anitz. Beste eskualdun asko, azkenik, 
aldatu egin zen lan-lekuz eta bizigunez, bertako edo berrikitan kanpotik eto-

ditzagun banan-banan:

herriak. Egungo estandarretarako arras handiak. Biztanle-hazkunde 
ohargarria zekarkeen barne-hazkunde horrek berekin, kontrako galera 
azkarrik gertatu ezean. Itxaropen sendoa ematen zion jaiotza-kopuru 
zabal horrek, bestela esanik, eskualdun-jendearen eta bertako etnokul-
tura jatorraren belaunez belauneko jarraipenari.

elementu demografikorik: Eskual herri -

bizkorra hasi zen gertatzen: ez noranahi, frantsesezko gizarte-bizitza 
-

zik. Barneko Eskual herri -
talde modernoa, trenbide berriaren alboko zenbait herri-gune bereziki, 

emigrazioaren zenbatekoa xeheago aztertu beharko litzateke, batetik. Maulera, Donapaleura eta 

kasu horretan etnokulturazko jarraipen-bideak beste paradigma bati eutsi ziola.



bai inguruko edo barnealdeko eskualdunez, bai kaskoin-frantsesez eta 
bai, oro har, Belle Epoque haren erakarmen-liluraz batetik eta bestetik 

-
aldatze hori bezain handia, edo handiagoa, izan zen, azkenik, Ameri-
ketarako emigrazio-joaira. Eskualderik eskualdunenak izan ziren 

mende-erdi horretan Eskual herriak izandako transformazio demogra-

izan zen etnokulturalki eragingarrien. Bataren eta bestearen ondorio 
metatuak ez ziren, nolanahi ere, hutsaren hurrengo izan: erdaldunak 
nagusi ziren eta erdaraz jardutea ezinbesteko arau bihurturik zegoen 
ingurumenetan bizi behar izan zuen eskualdun-jendeak, handik aurre-
ra, gero eta sarriago.

II.2 Transformazio ekonoteknikoa

Batez ere laborariz eta artisau-langilez osaturiko Eskual herri tradiziona-
la ahuldu egin zen, eta kargudun-enplegatu ugariko estruktura sozioprofesio-

-
-

ditugu, nor bere moldean eta neurrian.

-

-

-
ral eta operatiboa du, itxuraz, beldur-izu horrek auzigai: «lenguaia ez dakienak laidoa pairatzen 
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farmazien eta buxer, mugazain eta soldadu, misionest eta 
erreient letrant,..Bizkai-Gipuzkoetan baino astiroago gertatu zen transformazio 
hori, bistan denez. Baina Iparraldean ere aurrera egin zuen industrializazioak 

behialako lan-munduaren zaharberritze horrek: baita mintzajardunaren gizarte-
-

gainera, gero eta nabarmenago: errient-sare zabala, gero eta herri gehiagotara 
iristen zena, erdarazko progresuaren eta zibilizazioaren paradigma bihurtu zen 

eskualdun gehiago txertatu zen. 
Mugazainen artean, esate baterako, eskualdun eskualzale

halakorik: Elizanburu dugu euskaltzaleen artean ezagunena, baina ez da baka-

behar, garai hartako transformazio ekonoteknikoaz jabetzeko orduan: frantses-

«hainbertze bizi nahiz gure zergen gostuz, / oro bete zaizkiguk karguz et’enpleguz.
Ai, ai, ai mutilla, karguz et’enpleguz.
Oro soldado eta jende eskolatu…/ Nork beharko dik gero haintzurrari lotu?
Ai, ai, ai mutilla, haintzurrari lotu»

-
-
-

bakarrari uzteko ohiturarekin. Jokamolde zahar horrek aukera praktikoa eskaintzen zuen, zenbai-

-
-

transitional bilingual education

euskaldun eta euskaltzale argia, bere salbuespen-izaeragatik da deigarri. 
-



kostazaina eta Julien Vinson oihanzaina. Injeniarien zabalkundea ere ez da 

izana da. Bada sail horretan ere andanatxoa, euskaltzaleen alorrean sartzekoa: 
Pierre Broussain hazpandarra dugu garai hartako adibide argiena eta beste 

ere. Profesional berri eta indiano horiek kontu bat dute amankomunean: gaz-

joan eta lanbide berria ikasi edo lanean aberastu, gizarte berriaren moldeetara 

bertako autentizitatearekin lotzeko saioa, euskaldun-fededunen ortodoxiatik ez 
beti oso ongi ikusia, berauek bideratu zuten indartsuen. Ohiko kategoria so-
zioprofesional zenbaiten statusean bortizki eragin zuen gizarte-moldaera berri 
horrek. Esate baterako, elizgizonen artean eta ordura arte herri-giroan aitzin-
daritza tradizionala berekin izandako jaun-jauntxo errentadunen bizibidean. 
Aldaketa horien guztien oihartzun argirik ez da falta Adema-Zaldubiren esan-
eginetan.

Ekonomian eta lanbide-egituran gertaturiko aldaketa horiek XIX. mendeko 

ondoan albo-eskualdetzat har zitekeen Zaldubiren garaiko ipar Euskal herria, 

lurrunezko itsasontziak, telegrafoa eta burdinbidea, esate baterako, bizkor za-

eta urratsez urrats zabaltzeak, eragin zuzena izan zuen gizarte-berrikuntza ho-
rretan. Oinez astebetean eta zalgurdiz hiruzpalau egunean egin ohi ziren ibiliak 

1900etik aurrera.

-
tziako gizarte-giroan hain-hain aho batezkoa ez zela konturatzeko ikus halere, esate baterako, 

Kostaldean eta Aturri parean burdinbidea.

jakina, ordura arteko harreman-sare hurbil askoren eta urrutirako lotura-bide irekiagoen iraultza-
-iturri nagusi. Kostaldeko berrikuntza horrek jarraipen argia izan zuen barnealdean, handik ha-

-
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egun bakarrean egin ahal izan ziren une batetik aurrera. Ohiko harreman-sare 
hurbilak, aurrez aurreko mintzamoldean oinarrituak, ahuldu egin zituen bide-
gintza eta teknologia berriak, eta «egiazko eskualdunen» erdal hiztunekiko 
harreman-aukerak eta jardun-esparru heterolinguistikoak indartu.

Estratifikazio sozialak eragin bizia izan zuen berrikuntza horretan: zezakeen 
jendea baliatzen zen batez ere, hasieran, urrutiko joan-etorrien edo produktuen 

-
ko, adibidez, oinez egiten zituen Anton Abbadiak gazteak, ia urtero, ehunka ki-
lometro. Aldiz helduaroan eta zahartzaroan, Parisera eta noranahi, trenez egiten 
zituen joan-etorri gehienak. Jende xeheak ere laster ikasi zuen ordea, ez Abbadi-

lehen pelegrin-ibilaldia, artean trenik ez zelarik, oinez egin zen Adema-Zaldubi 
tarteko eta bozemaile izanik: berrehun kilometro inguru oinez egin behar izan 
zuten horretarako eskualdun manexek, eta 150 kilometro inguru Zuberoako us-
kaldun

-
aren berritze hori, urte gutxiren buruan. Beste horrenbeste gertatu zen produktu-
ekin: teknologia berriaren laguntzaz bere produktuak lehen baino urrunago bidal-
tzen, eta besterenak urrunagotik ekartzen, ohitu zen eskualdun-jendea. 
Eskualdunen arteko harreman-sareen ahulgarri gertatu ziren, oro har, garraio 
molde berriok. Ez beti ordea: zenbait kasutan, lekuan lekuko eskualdunak urru-
tiagoko eskualdun

-

beri-
bil-otomobila

-
ratu ahal izaten zuen goizero asteme-esnea, egun berean Donostiako asto-kalen jaitzia, Miarritze-
ko bere uda-egonaldietan Kleopatraren modura asto-esnetan bainatu ahal izateko.

Escualdun Pelegrina-
ren bidaltzailea

-

eskualdunekin, uskaldun zuberotarrak barne, eta aldian behin euskaldu-
nekin.

Beribil Eskualdu-
n



ere den, eragin bizia izan zuten berrikuntza horiek garai hartako gizarte-bizi-
tzan: bai eguneroko bizimoduaren antolamendu materialean, bai ikusmoldeetan 

aurrerakuntza multzo hori, ez euskarak, hamarretik bederatzietan. Bere burua 
modernizazio ekonoteknikoan murgilduz eratzen saiatzen zen eskualduna gero 
eta frantsesaren beharrago bihurtzen zuen, hortaz, bilakaera horrek.

II.3. Transformazio politiko-operatiboa

politiko-operatiboan. Aldakuntza horien ispilu izan zen, aski neurri zabalean, 
Ipar Euskal herria ere. Errejimen zaharreko foru-agintea, eta aginpide hark 
berekin zekarren konpartimentazio soziofuntzional zaharra, gogor astindua 

Inperio bien eta hiru Errepubliken zaharberritze- eta bateratze-lana ez zen, 
bestalde, Iraultzarena baino txikiagoa izan integrazio eta transformazio sozio-

-
dutza orokorraren jeneralizazioa eta herritar xumeen hauteskunde bidezko 

begira ondorio sakona eragingo zuten berrikuntzak.

Kontuak ez ziren, bestetik, alor horietara mugatu. Era askotako aldakun-
tzak eragin zituen berez, gizarte-sektore gehienetan, transformazio horrek. 

har, beharrizan larrian edo miseria gorrian bizi zen kanpañako jende xe-

estudianteak, artisauak eta burjes ttipiak izan ziren, luzaz, berrikuntza-eragile 

kanpañako baserritar-jendea edota bertako herritar xumeak. Desordrearen 
Eskual herri-

an, «egiazko eskualdun»en artean. Burjes handiei bezala lur-ondasunen bana-

jende ausart hura: jende arriskugarria.

handik aurrera batzuen eta besteen arteko muga-marra nagusi. Xurien eta go-
rrien arteko partiketa hori konstante argia izan zen mendea amaitu arte, Iparral-

-
tsoarte batek: Kanpuan kreditik ez, etxian miseria / Horra nekhatzalien bizitze tristia / Nihon ez 
da posible orai bizitzia / Jainkoak izan beza miserikordia. 
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batera, «zarrontzale» absolutisten alderdira, makurtu ziren Iparraldeko elizgizon 
gehienak. Beraiek makurtu bakarrik ez: aukera horren mesedeak azaltzen ere 
saiatu ziren, maiz aski, beren eliztarrei. Bazuten itzalik eta begirunerik eskual-
dun-jende xehearen artean, eta ez zuten itzal hori alferrik galdu nahi.

Eskualdungoa aski pasibo ageri zen halere: mobilizatzen zaila, baina 

eta herritar gehiagok hartu zuen parte gizartearen kudeamenduan, asuntu pu-
blikoetan. Behinolako jaunen gainbehera zabalduz joan zen oro har, eta gizar-

Zaldubiren Betiri Sants
-

-
ren Zaldubiren bizi-denboran: hots, Zaldubiren beraren eta, oro har, garai 

izana zuen lehendik ere, jakina, Elizaren eta Estatuaren arteko harreman 

Etsaigo bizia jaso zuen gobernamenduaren hainbat neurrik, hori zela medio, 
Ralliement bideak 

ez zuen etsaigo hori osorik indargabetu: konstante sendoa izaten jarraitu 
zuen, Zaldubiren bizi-denbora osoan, botere zibilaren eta erlijio-esferaren 

bandera badakizu ez dela xuria, bainan dela gorri, xuri, blu. Baldin badute ideia bat xuria edo 
huna, xuxena, badituzte bertze biga makhurrak, faltsoak edo gorriak».

-
tik jin gauzak; / ematen ditik orai ziri baten bozak. / Ai, ai, mutilla, ziri baten bozak. Podoredu-
na lehen handi behar zuan; / orai ttiki’ta txarrak nausi tuk multzuan. / Ai, ai, ai! mutilla, nausi 
tuk multzuan.»

Betirisants
kantuan: «Betirisanstarren Jainkoa, da mundu huntako gozoa / erlisione libro eta lazoa, aphez 

bere Errepublika
bethetzen galerak» «Zer-nahi haizu nahiz, berentzat lehenik, / erlisioneari dire aiherrenik / Ai, ai, 

-



rol instituzional berri horretan bizi izatea suertatu zitzaion, hain zuzen, 
.

II.4. Transformazio soziokulturala

Egiazko eskualdu-
nen uste-sinesmenak eta mundu-ikuskera, balio-iritziak eta eguneroko bizimo-

-

-
-

orobat, «behar denerako» aurreztu ordez unean uneko kontsumora bideratu zen 
-

-alaben arteko harreman-eskema tradizionalak nabarmen aldatu ziren horrela, 
ohiko rol-egitura zurrunak apurtuz eta eskema berri zabalagoak hedatuz.

-
rrak, orobat apaizen eta beren «kristau zintzoen» artekoak, zaharberritu beha-
rrean gertatu ziren. Ordura arteko zenbait kategoria hierarkiko gesaldu egin 
zen, eta giza arteko harreman-molde konplexuagoak eratu ziren han-hemen. 
Moda berriok frantsesez zetozen gehienetan. Gizarte-bizitza berrira egokitu 

-
dura arte euskaltzaleen harrobi nagusi izandako apezen artean: bai herriko apaiz xoilen artean eta 
bai eliza-hierarkiaren goraxeagoko aginte-guneetan ziharduten seminarioko irakasle, fraide-ko-

-
lagoa zuen alimentazio modu baterako pausoa eman zen aldi horretan. Egiantz handia duen bila-

Anton Abbadiaren koplarien guduak,
mokanes pullita / Ustez hobeki dohan lore-dun boneta», edota «Sederian sarthuak, printzesak 

oso handia gertatu bide zen jazki kontuan, 1850etik 1900era. Arbelbideren hitzetan «non dira 

-

gertaera frogatuez diharduten iturriak. Aski izan bedi, berriro, Elizanburu 1889 aipatzea.



nahi zuten gazteek lehen ez bezalako tentazioa, komenentzia eta, zenbaitetan, 

hein batean bederen, pauta soziokultural berrietara transetnizatuz zihoa-

II.5. Aldaketaren bereizbidea: Baserri/kale, kanpaña/hiri

Aldaketa demografiko, ekonotekniko eta soziokultural horiek ez ziren 

lehenago modernizatu ziren besteak baino. «Betiko bizimodua»k nagusi izaten 

-

eta lehenago gailendu.

Gorago esan dugun barnealde/kostalde bereizkuntza hori indartuz joan 
-

kanpañarren eta hirritarren artekoa. Askok baino zorrotzago adierazi zuen 

dikotomia horren zenbait ezaugarri: batetik baserritarren mundua zegoen, eta 

Transetnizatze

-

aintzakotzat hartuko. Gogoan izan, halere, kontrapuntu sendoa ezartzen ziela Vinsonen bereizkun-

-
-

-

Midi. Iturri bat hartu zein bestea hartu, funtsezko ezaugarri soziolinguistikoa ageri da nabarmen: 
Iparraldeko barnealde horretan, hegoaldean baino hagitz zehatzago, diglosia tradizionala indarre-
an dago XIX. mendearen erdialdean. Bertako euskaldunentzat oso zaila gertatzen zen, diglosia-



bestetik hiritarrena: hirietan bizi zirenena edo, gutxienez, beren bizimoldean 
hiriko pautetara bilduz zihoazenena. Kanpañako baserritarrak ezjakinak ziren 

-

ziren gutxi-asko eta, horri eskerrak, «jakintsu handi». Beren izpiritua ez zuten 
zenbait aphezen erranez eta ele ederrez xinpletua: kazetak eta liburuak irakurriz 

esaten zuen: progresu-aurrerakuntzaren ideologia nagusiek ez zuten, ikertzaile 
eta pentsalari sakonago askoren kasuan ere, oso bestelako emaitzarik eskain-

Deskribapen horretan ez zen, hasiera batean behintzat, bereizbide linguis-
tikorik ageri: hiritar horiek frantsesez mintzo zirenik, eta baserritarrak euska-
raz, ez zuen Etxenikek ez esan eta ez iradoki. Biak mintzo ziren euskaraz, 

batean bederen. Etnokulturaren beste zenbait osagai ere dikotomia horretatik 
salbu zeuden artean, itxuraz. Posible zen, oraindik, kalean bizi eta euskaraz 

hiritar moderno izatea bateraezin bilakatu ziren hainbatentzat. Bietako bat 
aukeratu beharko zen handik aurrera.

II.6. Bilakaera soziolinguistikoa

 garaia izan zen, bate-
tik, Zaldubiren bizialdia. Partez kaskoinaren bizkar egin zuen frantsesak za-
balkunde-spread hori: gutxitan ageri da garaiko testuetan, frantsesaren sarbide 
horrek luze-zabaleko mintzaldatzea eragin zuenik eta ordura arte euskaraz 

euskarazko konpetentzia linguistikoak, konkretuki mintzagaitasunak, gora or-
dez behera egin zuela aditzera ematen dutenak. Euskaldun elebakar izandako 
asko euskal-elebidun bihurtu ziren, eta beste asko erdal-elebidun: errazago 
moldatzen ziren frantsesez eskuaraz baino. Erdi eta goi-mailako ikasketak 

-

language-spread edo hizkuntza-hedapen horren adi-



herrian. Eskualdun horien eskualduntasuna ez zen, ordea, laurogei urte lehe-
nagokoaren pareko, trinkotasunez eta bizi-indarrez.

agertu zen hizkuntza-interferentziaren eragina. Idazle bat baino gehiago dira 

beraiek, hainbat kasutan, ez dira interferentzia horiez jabetzen edo, jabetzen 

esan bezala, zehatzago eta xeheago.

III.  ZALDUBIREN GARAIKO EUSKALGINTZA: ZENBAIT 
EZAUGARRI

Berrikuntza horiek guztiek, jakina, eragin bizia izan zuten garai hartako 
euskalgintzan. Erdaraz antolaturik zetorren modernizazioari aurre egiteko in-
dar handirik ez zutelarik, jatortasun etnokulturalaren elaborazio sinbolikoa eta 
defentsa praktikoa hartu zuten euskaltzaleek helmuga: gurasoen eta arbasoen 
bizimodua hainbat gauzatan eredugarri hartuz, azken urteetako aldakuntza-giro 
bortitzari aurre egin eta lehengo gizarte-moldeari bere hartan eusten saiatzea. 
«Bere hartan» eustea edo, halakorik nekez erdiets zitekeenez bere osoan, «ahal 
zen guztia ahal zen neurrian» bizirik gordetzea. Bizirik gordetze horren elabo-
razio sinbolikoa eta defentsa praktikoa ahalik eta neurririk zabalenean, garaiko 
establishment-eskema nagusia itzulipurdikatu gabe, antolatu eta aktibatu nahi 

beste hainbatek, leku seinalea izan zuen ohiko euskal etnokultura bizirik 
gordetzeko saiakera horretan.

Askotan leporatu zaie euskaltzale haiei, «Antzinako gizarte» idealizatuaz 

-
arri baten kasua konfliktuaren paradigman sartzen da bete-betean, ez sistema barruko aginte-es-
kemen onarpen otxanean. Joera nagusia ez zen, ordea, konfliktu bidezko hori izan. Errepublika-

kasuko aginte-hierarkiaren ildora bildu ziren neurrian, apez euskaltzaleen postura-hartzea sistema-
arauen barnekoa izan zen nagusiki.



bai, dakigun neurri mugatuan, eguneroko praktikan. Egia da hori, neurri 
ohargarrian. Gizarte berriaren erabateko gaitzespen mingotsa ageri zen, asko-

gerta zitekeen formulazio soziokultural handirik ez zuten, dakigularik, ondu. 
Arrazoiz esan liteke, alde horretatik, atzerakoi-kontserbadore-«zarrontzale» 

Beldur naiz, ordea, epai horrek ez duela egia osoa bere aldeko. Orduko 
jarduna ez zen nostalgia-lanketa huts. Euskalgintza garatzeko hainbat elemen-

-
-

argi azaldu duenez. Ehun urtetik gora iraun duten formulak, belaunaldi gazte-
ak behin eta berriro erakarri dituztenak, nostalgia hutsaz haraindiko zerbaiten 
adierazgarri dira. Egungo egunean ere, gizartea hain errotik aldatu delarik 
nonahi, indarrean dago orduko euskalgintzaren zenbait kontzeptu eta jarraibi-
de. Baliosegiak dira beren ekarpenak, horrexegatik, nostalgia-kutsuaren eta 
atzerakoitasun itsuaren izenean besterik gabe gutxiesteko. Euskaltzaleon, eta 
oro har euskal kontuak tentuz landu nahi izaten ditugunon begirunea eta az-
terketa pausatua behintzat merezi dute. Merezi du, horregatik, Adema-Zaldu-

ezaugarriak hurbilxeagotik aztertzea.

Goiko atalean azaldutako transformazioak hainbaten gogoko ziren: gizar-
te berria zekarten berekin, eta berritasun hori termino positiboetan bizi eta 
sentitzen zuen hainbat hiritarrek. Gizarte irekiagoa, lehenaren kate-mugetatik 
libroagoa, instruituagoa, igualitarioagoa, demokratikoagoa, progresuaren onda-
sunez hornituagoa,..atzematen zuten, eta horren aldeko ziren hirietako eta are 
kanpañako eskualdun asko. Guztiak ez ziren, ordea, progresu molde konkretu 
horren aldeko: irabazien ondoan galera ere atzematen zuten, eta galera hori 

molde eredugarria gogoan hartuz aurrera ordez atzera ari zirela, oro har. Ba-
ziren, horien artean, progresuaren aurka zeudenak erabat: kalte handiak ikusten 
zizkioten aurrerapenari, eta mesede gutxi edo batere ez. Guztiak ez ziren, 
ordea, horrelakoak: horietariko asko ez zeuden berez progresuaren aurka. Bai, 
ordea, progresu molde horren aurka. Euskal gizartearen nortasun-osagarri 

-
latuan bizirik mantentzeko eta belaunez belaun transmititzeko aukerak murriz-

Egiazko eskualdunaren paradigma indartzen den garaia dugu XIX. mendearen bigarren 
erdi hau.

noski baliatzen. Ikus Pablo Zamarripa abadearen jatorrizko formulazioa, zahar+on+zale segidatik 
eratorria.
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tuz zihoazen progresu molde horrekin, eta beste aurrerabide bat nahiago zu-
keten beraiek: progresua eta euskal jatortasun etnokulturala bateragarri, ez 
bateraezin, zituzkeen aurrerabidea. Urrunago zihoan, halere, beraien arteko 
zenbait: progresua bera, den modukoa dela, kaltegarri iruditzen zitzaion hala-
kori: hoberena, bere ustean, oso-osoan lehenari eustea, ezer ukitu gabe. Bes-
terik badirudi ere gutxienak ziren, ordea, halakoak: feminismoaren defentsa 
eta ekologiaren aldeko jarduera proaktiboa, baita langileentzako gizarte-segu-
rantza edota erretreta-bideen eztabaida, bizi-bizirik zeuden eskualtzale-giro 

berritasun ekonoteknikoarekin beste era batean berrantolatzea zekarren, fun-

ongi tipifikatu.

Bazuten eskualtasunaren aldeko horiek guztiek, batzuek eta besteek, 
gauza bat amankomunean: zerbait egin beharra zegoen beren ustez, gizarte-
urak gero eta okerragoko bidean joango ez baziren. Gizarte-atal mobilizatuak 
ziren gizatalde horiek guztiak, beste hitzetan esanik: beste bide baten alde 
zerbait egin beharra zegoela uste zuten eta hartan saiatzeko prest zeuden eli-

hori egiteko? Galdera multzo horri erantzuten diote XIX. mendearen bigarren 
erdialdeko eskualzaleek Ipar Euskal herrian. Sortzen duten uste-jarduera-anto-
lamendu-ekarpen multzoak gerora jaso du izena: euskalgintza. Zaldubiren 
garaiko euskalgintza.

Zer formulazioz balia gaitezke, Zaldubiren garaiko euskalgintza modu 
integratu samarrez aztertzeko? Galdera horrek ez du, bistan da, erantzun ob-
jektibo bateraturik: era askotara analiza litezke fenomeno, prozesu edo gerta-
kari sozialak, eta azterbide guztiak dira berez aizu. Ba al dago, halere, kanpo-
ko saioetan dagoeneko probaturik den eta itxura bateko emaitzarik eskainirik 

eta Zaldubiren garaiko euskalgintza ildo horretatik analizatzea? Baiezkoan 
nago ni, eta horren aldeko saiotxoa izan nahi luke gaurkoak.

The
early days of sociolinguistics . Bidegileei egindako elkarrizketen bidez 
argi azaltzen da bertan soziolinguistika-jakintza noiz-nola eratu zen formalki, 

atzerriko ekarpen gehienek aipamen gutxi, oro har apalak eta normalean berantiarrak jaso ohi 
dituzte gure artean. Askoren ustean «rollo teorikoak» dira ekarpen horiek, «gure benetako proble-

ikuspegi horren funtsezko okerraz eta bere ondorio kaltegarriez jardutea.



hori handiki-soineko akademikoz nola jantzi zen eta ordutik hona, batez ere 
lehen hamarkadetan, zer garapen teoriko-enpiriko izan duen ere ganoraz az-
tertzen du liburu horrek: gaur egun oinarri-oinarrizkoak ditugun kontzeptu 
zenbait noiz-nola, eta noren eskutik, plazaratuak ditugun azaltzen du besteak 
beste, aski era atsegin eta konkretuan. Itxuraz elkarrizketa hutsak baditu ere 
liburuak lehengai, kontzeptu-sare argia dago elkarrizketa horien oinarrian. Sare 
horrek ematen dio lanari, punta-puntako elkarrizketatuen erantzun biziez gai-
nera, aparteko argitasuna eta beharrezko sakonera. Zortzi puntuotan bildurik 

kontzeptu-sarea: 1.-Major initial schools of thought, 2.- Major players, pione-

-
cepts, eta 8.- Most important terminology.

Antzeko kontzeptu-sareaz balia gaitezke gu ere, hoberik ezean, Zaldubi-
-

gitan azter dezakezu garai hartako euskalgintza. Gogoan izan bedi, berriro 
esanik, euskalgintzaz jarduterakoan batez ere 1850etik 1900era arteko ipar 

Eskual herria,
eta hango eskualduntasuna zein eskuara bera.

III.1. Asmo nagusiak

Euskalgintzaren berariazko xedea ahuldutako etnokultura indartu eta bere 
autorregulazio soziokulturalerako oinarriak sendotzea baldin bada, berehala 
mahaigaineratzen da galdera nagusia: zer egin behar da, euskara eta euskal 
kultura indarberritzeko? Galdera nagusi hori bakarra izanik ere, erantzuna ez 

besteen erantzunetan. Aurrerago zehaztuko diren zertzeladen kaltetan gabe, eta 

-
rrien artean erabateko etenik egiterik. Erraz emenda litezkeen adibide xume bi baizik ez aipatze-

-

Euskal-Erria aldizkariak argitaratu zituen, gainera, lehiaketa hartan 
saria jasotako idazle guztien lanak. Ez zen salbuespena, inondik ere, Pello Errotak bertsogintzan 

eta euskal idazle gehiago izan ziren, garai hartan, batera zein bestera mugaz gaindi jardundakoak. 
Mugaz gaindiko lotura horiek ez ziren, gainera, bertsolarien eta euskal idazleen artekoak bakarrik. 
Bidasoaz alde bietako gazte-jendearen aisialdiko harreman-bideez, kantu-dantzak eta pilota-joko-

zaila genuke, hor, ipar eta hego zorrotz bereiztea: tradizio luzea du alde bietako pilotarien norge-
hiagokak. Agur jaunak
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labur zurrean gabiltzanez, honako bost atalotan bilduko nituzke orduko eus-
kalgintzaren asmo-atal nagusiak: euskaldun-jendea iratzartzea, euskararen 

-
teaz bat euskaraz alfabetatzea eta, azkenik, Euskal herriaren nortasun-lanketa. 
Ikus ditzagun bostak, urratsez urrats.

III.1.1. Mobilizazio-lana: euskaldun-jendea iratzartzea

Beste era batera esanik, aktibazio eta mobilizazio etnokultural eta politi-
ko-operatiboa. Erlijioa, frantses-hiritartasuna eta «herri xehe» izatearen senti-
era eskualdun

-
tasun-sentiera arrunta sozialki aktibatzea. Aktibazio horrek osagai historiko 

Eskaldunak liburua 

-
tea. Euskaldunak beren herri-nortasunaz harro sentiaraztea. Ikus, adibidez, li-
buruaren sarrerako bertsook:

Populu guzietan lurreko lehena / ezin jasan diteke gutien jakina:
Iharrus, eskaldunak, zuen ilhunbeak, / abia ordu luke argien mendeak.

Gauza bakarra falta zen: mendeetako utzikeriak hautsez estalirik zeukan altxo-
rra garbitu, edertu eta jendartean agertzea. Eskualdunon hizkuntza eta etnizita-

-

altxor handia ziren horiek, beste herritarrengandik argi bereizten gintuztenak 
eta eskualdun egiten. Galtzen utzi ordez ongi bildu, zaindu, garbitu, eguneratu 
eta aktibatu beharreko altxorra osatzen zuten euskarak eta euskal kulturak.

Bertako hizkuntzaren eta kulturaren edertasun gorde horiek bilatzen 
eta azaltzen zailak baldin baziren honetan edo hartan, asmazio-bidea bera 
ez zirudien halakoetan hain bekatu larri. Ez zirudien hain larri eta batek 

Ez al zuten beste herriek ere, akaso, hori eta gehiago egiten nork bere 

har, hegoaldeko euskaltzale askoren joera nagusiarekin. Ez erabatekoa, halere: Iztueta baten 
euskal dantzak eta, bereziki, bere kondaira-liburua euskarazko etnokulturaren beraren barne-
-kontsumorako prestatuak zeuden.



-
ro izatekoa zenez, hizkuntzari berari. Xaho baten hainbat saio bide horre-
tan barrena joan ziren. Ez nolanahi, halere, ebidentzia argia eta asmazio 
neurrigabea zaku berean sartuz baizik, behin baino gehiagotan.

barne-egitura lantzeari dagokionean, adibidez, dokumentu-oinarri sendoan 

bilatzailea genuen, esate baterako, Emmanuel Intxauspe euskal aditzari zego-
kionez. Euskararen altxor-izaera azaltzeko orduan aparteko eragina izan zuen 

azterketak: euskal aditza, eta horrenbestez aditz horretaz baliatzen zen hiztun-
-elkartea, ez ziren elementu xaharkitu-traskilak, abstrakzio-maila handiko, 
barne-logika oparoko eta garapen-aukera zabaleko konstelazioak baizik. Mo-
bilizazio soziokulturalaren lagungarri gertatu zen aditz-morfologia harrigarri 
hura han-hemengo jakitunen forora agertzeak: baginen nor, eta bidezkoa zen 
geure ondare horretaz harro izatea eta harrotasun horren ildotik geure gauzak 
babesten eta onbideratzen saiatzea. Diskurtso-lanketa horretan gogotik saiatu 
zen Intxauspe, oso bere modura izanik ere, Iparraldeko beste hainbat euskal-
tzalerekin batera. Iritzi-lanketa hori ez zen euskalarien jakituriazko auzi-kontu 
huts. Bazuen horrek aski ondorio praktikorik gizarte-bizitza zabalean ere.

Zenbaitentzat hizkuntza elbarria zen euskara. Elbarritasun-ikuspegian 
oinarritzen zirenen esanean, bere baitako motiboek hartaraturik zetorren es-
kuara gainbehera. Gizarte berriaren eskakizunetarako berez balio ezin zuelako 

zenbait pentsalari edo aditu. Ahuldu ordez indartzen ari zen gainera irizpide 

baitako ahalmen eta perfekzio nabarmenen diskurtsoa eraiki zuen Intxaus-

-
tekoa: guk baino dokumentu-oinarri aberatsagoa eta buru-langile akademikoz ongi hornituriko 
Establishment zabala zuten hiztun-herri indartsuen kasuan ere bere lekua zuen asmazioak. Alde 
horretatik ez zitzaien arrazoirik falta, asmaziozko lehenaldi ederraren sortzaileei. Oker zebiltzan, 
halere, funtsezko puntuan: besteen makurrak ezin du, izan ere, gure okerra zuzendu. Gertaera biak 

epairik eman nahi bazaio tradizio-asmakuntzaren kontuari. Iparraldeko euskalgintzak, dena den, 
hegoaldekoak baino leku murritzagoa eskaini zion asmatze-lan horri: joera nagusiaren salbuespe-
netik hurbilago dabil Xaho, iparraldeko asmatzaile gorena, arau nagusitik baino. Altabizkarko 
kantuaren kasuan bezala sasi-aurkikuntzarik egin zenean, gainera, bertako euskaltzaleen baitarik 
bertatik irten zen, berehala, gezurraren salatari irmoa: Abbadiak berak, ingelesez egindako oha-

-
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eragin zuen horrela. Eskuara galduz baldin bazihoan ezin esan zitekeen, horra 
bere argudio-lerro nagusia, hizkuntzaren barne-eskasiagatik galtzen ari zenik; 
beste motibo batzuengatik ariko zen galtzen, ez elbarritasun horregatik. Barne-

Le Verbe Bas-
que-ren -

glorious past -
-

-

-
gu, aurreko argudio horiek aski ez bailiran, etnozentrismo zorrotzeko beste 

-

Euskalarien eta euskaltzaleen iratzartze-asmo hori ez zen mugatzen, 
bestalde, euskaldunak beren izate bereziaz jakitun bihurtzera eta harro sentia-
raztera. Iratzartze-lanean ari zen hainbatek bazuen, horrezaz gainera, aplikazio-
asmo hurbilagorik: hauteskunde bidezko parte-hartzea zabaltzen ari zenez 

Notice en 

ordea, 1850etik aurrera, Iparraldean: bai atzerriko euskalarien eskutik eta bai, bereziki, Intxaus-
peren 1858ko Le verbe basque delakoaz.

-
rik izango bazuen: ezertarako balio ez duen tresna konpontzen eta zorrozten jarduteak ez du ez 
buru eta ez hanka.

berezia zor zaien esaldiok ere bertakoak dira. Aditz-jainkoarekin hizketan ari delarik honela dio 

Euskaldun-fededun paradigman txertatze-
-

man litezkeela bertan esango nuke, halere.



faveur de la langue basque -

euskarari eta euskal kulturari buruzko jakintza-sailean ez baina euskaldun-
-jendearen gizarte-bizitza arruntean eragitea zuten saio horiek helburu. Bazuten 

argirik: Agosti Xaho. Zuberotarra dugu, erabilitako dokumentazioaren argitan, 
-

Euskaltasuna gero eta maizago instrumentatu zen ipar Euskal herrian, 
hauteskunde-alorrean. Ez elementu nagusi gisa gehienetan, are gutxiago ele-
mentu bakar bihurturik. Bai, ordea, funtsezko osagai moduan. Euskara eta 
kristautasuna euskal etnokulturaren oinarri proklamatu ziren sarri, eta euskal-

euskaltzale-jendearekin hertsiki loturik agertuz joan zen. Euskaldun-jendea 
gizarte-molde «jakin» baten alde iratzartzeko ekimen antolatua bihurtu zen 
horrela, gero eta nabarmenago, XIX. mendearen bigarren erdialdeko saioa. 
«Egiazko eskualdunok» geure, ez besteren, on beharrez elkar hartuz «zerbait» 

-
nak luze-zabal aplikatzen hasi. «Geure» on beharrez eta elkar hartuz «zerbait» 
egin behar hori ekintza-plan zabalagoan txertatu nahi izan zen. Planteamendu 
berria zen hori, berez: idazle bakan batzuen jardunetik jendartera hedatzen 

Bete-betean sartu zen gure Adema-Zaldubi iratzartze-lan politiko-opera-

jakin-iturririk gabe, Eskaldunak liburuko iratzartze-asmo globala salaketa-bertso konkretu horiekin 
lotzea. Bistan da oraingoan ez dela «garai bateko kontu xahar maitagarri»ez ari, oso gertaera 
konkretuez baizik. Zailtasuna gurea da ordea, ez berea: hori onartzetik abiatu beharko genuke, 
gauzak bihar-etzi hobeto entenditu ahal izateko.

-
kondu nahi izan zuen hitz bitan esatea. Bistan da errepublika bidezko gizarte-berrikuntza zuela 
jomuga iparralderako, franko-konformismo aitortuaren orbitan; burujabetasun-asmoekin errazago 
ezkontzen ziren, aitzitik, hegoaldeari buruz ageri zituen iritzi-jarrerak.

-

etnokulturalki bizien diruditen herri-herrixketan bertan gainbehera datorren seinale.

jendartera hedatzeko joera horrek bere gailurra. Iparragirreren Gernikako Arbola mobilizazio-
tresna bildurgarria zen, orain harrigarri samarra iruditzen bazaigu ere. Iparraldean bertan bere 



altxor preziatua zirela, altxor hori galtzeko arriskuan zegoela eta bizirik atxi-

-
bernamendu-moldea, Errepublika, hori zen eskualduntasunaren benetako etsai. 
Eskualdun-jendeak, bertako hizkuntza eta etnizitatea ongien eta bizien atxiki-
tzen zuenak, galera baizik ez zuen. Kaltegarria zen aginte molde hori Eskual 

behar zen politikoki, kaltearen izaera eta izaria esplikatu egin behar zitzaion. 
Berak ongien zekien bidea aukeratu zuen horretarako: irri-bertsuak egin zituen 
Errepublikaren eta, oro har, gobernamendu-sistema berriak berekin zekartzan 
aldaketa jakinen kontra. Sarkasmo handiz, halakoetan ohi den proportzio-falta 

lehenaz gain, ezagun eta famatu: goraipamen biziak jaso zituen alde batetik, 
eta gaitzespen mingotsak bestetik.

Abbadiaren bertsu-guduak eta, oro har, Zubernoako jaunaren lore Joko-

Betirisants izeneko kantu poemikoak: 
Betirisants termi-

hauetan: miseria gorriarekin identifikatu zuen III. Errepublika sorberria. 
Betirisants-en bostgarren, seigarren eta zazpigarren bertsoak 

Betirisantsen politika,/Bera laxo, bertzeak tinka;
Gero «Bibe la liberté» errepika./ Jendea dabilka

Diote hori dela Errepublika. / Diote hori dela Errepublika.

Betirisanstarren Jainkoa / Da mundu huntako gozoa,
Erlisione libro eta lazoa, / Aphez gabekoa,
Erran gabe doa, / Gure xakurrarena bezalakoa,
Gerokotzat bego geroa;/ bainan damurik herioa
hoieri ere zaiote jin gogoa / hoieri ere zaiote jin gogoa. 

Kalteak, gastuak, / Derakharzken hoien gobernamenduak!
Jainkorik ez nahiz munduak/ Jabe hoiek ditik hartuak.
Ez dik gaizki irri egiten debruak./ Ez dik gaizki irri egiten debruak.

Bazuen Zaldubik hori baino gogorragorik ere esanik, Errepublikaren ha-

Ai, ai, ai mutilla, egiak balite!

Bere deliberamenduz, edo norbaitek espreski agindurik, alde batera utzi 
zituen irri-bertso kontuak une batetik aurrera. Uste izatekoa da, bazterretan 

Hergaraya, Senperetarra, 
Uxaleguy, Zalduby Artzain Beltcha 



harrotutako hautsak zirela medio emango zuela pauso hori. Produkzio idatzi-
ari dagokionez Ademaren faserik klerikalistena zabaldu zen orduan, hegoalde-

-
-

Ez zegoen hitz lauzko horretan, ez eta prosaz zein bertsoz garai hartan 
kaleratu zituen horren antzekoetan, euskalgintzarekin lotuko zuen formulazio 
handirik. Jakin ere badakigu gainera, orduko bere gidaliburua irakurrita, Eli-

kantagai nagusi. Jakin ere badakigu, bestalde, Elizaren goi-aginteak antolatu-
-
-

gizon izanik, eta bertso-paratzaile iaio, Erromako elizak eta Estatu frantsesak 
une hartan eskuartean zuten eztabaida gordinean Erromaren argudio-bideen 
eskumutil fermu agertu zen Zaldubi. Zer-esan txikia zuen une hartan, agirien 
bederen, eskualtzaletasunak.

Bazuen ordea izan, orduan ere, zerikusirik: euskaldun-fededun binomio 
ezin-hautsizkoaren defendatzaile sutsu zen Zaldubi, eta fedea defenditzen 
zuenean euskaltzaletasuna ere defenditu nahian ari zen. Ez nolanahiko euskal-

eliztiar-«zarrontzale»-xurien markoarekin bateragarri, eta haren laguntzaile, 
izan zitekeen euskaltasuna. Eliza zen une horretan Zaldubiren bertso-idearioan 

-

alde bietako euskaltzaleen artean, Gauden gu eskualdun bertso-kantuaz. Eus-

euskaldun-jendea euskalgintzara iratzartzeko Zaldubik inoiz paratu izan zuen 

ohiko bere modu grafikoan, euskaltasunaren bere ustezko kalte-iturri nagusiak 
seinalatuak. Ondoko hauek, bereziki:

La Semaine de Bayonne
-

tsonalki laidoztatuz. Zahartzearekin, jitezko malgutasuna higatu ote zitzaion? Ala kanbiamenduen 
errotaren indarrari kontra egiteko asmoz, erradikalago bihurtu zen?

 Gernikako arbolaren eragina: 
-



a)  Hizkuntza-ukipenaren ondorioz mintzaldatzea: eskualdunek beren 

eskualdunek arrotzekin / ahanztea eskuara,
odolari hori berdin / ukho egitea da.
Gauden erne sar ez dadin / ahalke hori gutara.

b) Modernizazio soziokultural eta ekonoteknikoa:

Xaharra naizelakotz erran gogo dut nik, / oraikoez badenez errenkuradunik.
Diote berthutea, fedea, odola, / oraiko jendeari guttitu zaizkola.

Orai zer-nahi bidez gora heltzen dena,/ hainitzen agurretan omen da lehena
Mende jende mendre (1882)

c) Lanbide-egitura berria:

Beren herritik asko doazi hor hara,
hiri ‘ta gobernuko enplegu hoitara,

Behar ordutan ere maiz ezin aldara.
KN: 130

d) Nolanahiko diru-gosea:

Ameri-
ketarako bidean:

Aberastu nahi naiz, bainan
zuzenez eta ohorezki:

dirudun fama ez zait aski.

Bide beretik segitu zuen gero ere. Ikus 1880ko Pattin dirudun ez fededun

Pattin aberasteak hola badu jaundu,

Bihotza nekhez dio diru hutsak ondu.
Pattiren balentria, herrirat jin eta,
Gur’erlisioneaz maiz trufatzen baita.
«jainko legea, Pattin, ez dirozu maita;

Eskola guttirekin joan bezala jinik,
Bera beizik ez zaio nihor jakintsunik:
«aphez hoiek bezenbat, dio, badakit nik;
Ez zazuela sinhets hoikien erranik.»
Urrundik jin hoieri gauden beha orai,
Gu bezala fededun diren, ez edo bai;
Eia gure agurren hartzeko diren gai,
Zer othe dituzkegun, anai ala etsai

Ge-
meinschaft-etik Gesellschaft-erako jauzia eta status adskribatu/bereganatu

-



garaiko beste hainbatek bezala: gizarte inmobilizatua, laborantzaren zentralta-
sunean sostengatua, bertutea eta apaiz-jendea goi-mailan atxikiko zuena, aldi 
berean frantses konbentzitu eta behinolako Euskal herri zabal-noblearen mi-
resle, fededun zintzo eta egiazko eskualdun. Ideia horien inguruan saiatu zen 
Zaldubi bere garaiko eskualdunak iratzartzen, ustez beren on beharrezko xe-
deen jakitun egiten eta, hartarako, bertsoa lagun politikoki aktibatzen. Aski 
beste bidetik joan ziren kontuak, aurrerago ikusiko dugunez. Gizonari bere 
itzala eta begirunea zor zaionez gauzak bere neurri horretan azaltzea komeni 

da, esate baterako, Etxenik. Aski era pausatuan, xurien eta gorrien abiaburuak, 
ikusmoldeak eta oinarriak kantuz ematen ahalegindu zen bera. Idazki honen 
bigarren eranskinean azaltzen da bere saio hura. Oso kontuan hartzekoa da 
Etxeniken eta bere modukoen jarrera, garai hartako esan-eginen balantze 
orekatua egingo bada. Gauza bat dago, nolanahi ere, argi: euskalgintzaren 

-
rrikapen publikoa egiten, hasi zen eskualdun–jendea mende-erdi horretan.

-
tza ongi ulertu nahi bada. Ustez euskal etnokultura bizirik gordeko zuen po-
litika-bideak hobesten hasi zen euskaltzale-jendea, ezker eta, batez ere, esku-

«bere lekua» zuen euskarak. Ikur-proklama gehienak atzera begirakoak izan 
arren, gerora begira ari zen euskaltzale-jende hori, bere eguneroko ekine-

gabe utz liteke, ordea, beste hainbat euskaltzale ere nabarmendu zela alor horretan. Batez ere 

horiez gehienez, aurrerago.

kontuan hartzen ez bada. Erraz da, nola ez, hartutako neurrien apalaz eta, inoiz, neurri sendorik 
hartzeko ausardarik ezaz jardutea: egiaren erdiaz ahazten gara, ordea, hala egitean. Ez da hori 
biderik hoberena gure aurrekoen azterketa pausaturik, ez egungo egunerako errezeta «prêt-à 
porter» merkerik, eskuratu nahi duenarentzat.

-
tiba zabalari heldu nahi badiogu, aldiz, ez dut uste hori denik adibiderik argiena. Abbadiaren 

bertso moduan edo, are, bertsogile beraren alde bietako ikuspegien norgehiagoka bizian. Idazlan 
-

naren adibiderik egokiena. Euskaltzaleen eta xurien arteko korrelazioa ez zen inoiz, dakigun neu-
rrian, erabatekoa izan. Askok dio, ordea, xurien alde makurtzen zela oro har euskaltzale-jendea: 
euskaltzale buruzagiak bereziki. Azterketa sakonik ezagutzen ez badut ere gai horrezaz, irakurrita-
kotik badirudi egia dela baieztapen hori. Merezi luke, halere, sakonago aztertzea.
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-
kora ere pasa beharra ikusten zen eskuara
aurrez aurreko harreman-sare ohikoetatik harantzagoko zabalkunde-zirkuituak 
eratzea. Ordura arteko eskual mintzaira arrunta, lekuan lekuko eta hitzezko 
jardunera mugaturiko aldaera-sorta, harreman-sare, jardungune eta eginkizun 
berrietarako egokitzea eskatzen zuen berrikuntza horrek, batetik, eta idatzizko 

eskuararen corpus-plangintza egokia osatzea.

III.1.2. Hizkuntzaren corpus-plangintza

XIX. mendearen bigarren erdian aparteko saioa egin zen hizkuntzaren 
barne-egitura jasotzen, aztertzen, ahoz eta idatziz lantzen eta bere kode 

zuen euskarak, mende-erdi horretan: idazle-kopuruz eta gaien aniztasunaz 

argitara emanez irakurle-multzo zabala eratu zen orobat. Azkenik, eta hori 
dugu atal honetan aztergai nagusi, hizkuntza idatzia kodeztatzeko ahalegin 
handia egin zen: euskara eder-egoki-zuzenaren paradigma berria eraiki nahi 

gramatikazko azalpen zehatz eta sakonak eratuz... Ezin ukatuzko pausoak 
codifica-

tion-alorrean. Baita implementation stage delakoan ere, eliza-liburuak, urte-
kari-astekariak, kantu-liburuak eta bestelako Zweckprosa xumea sortuz eta 

-
kook, hizkuntzaren batasun-lanei dagokienez, 1880 ingurura arte bede-

aztertua. Ikus, bereziki, Language and Nationalism Ideology, society and 
language. The Odyssey of Nathan Birnbaum ).

-
rra izan, ordea, bere lanean.

Zweckprosa Escaldun cocinerra modukoak bete-
betean sartzen dira, jakina, garai hartako Zweckprosaren alorrean.

hori berdintzen saio praktikorik handiena egin zuena. Jose Ignazio Aranaren zubi-lanaren ondoan, 
90eko hamarkadaren erdialdean, hasi zen iparraldeko nagusitasun hori inbertitzen. Gero ere, 

Eskualduna Cercle 
d’Études Euskariennes
medio, 1919ko idaztarauei eginiko egokitzapenetan, iparraldeko «jakituria» hura funtsezko osagai 
izan zen euskal ortografiaren bateratze-bidean.



balitezke XIX. mendean, ortografia-lanketan egin liteke antzemate hori. Aurrez 
aurre, zehazki eta luzaro ikertu zen «euskal ortografia»: jendaurrean eztabai-

-
hendik zetorren kezka bizia, euskarari «bere» idazkera bilatu eta zabaltzekoa. 
Martin Duhalderen 1809ko Meditacioneac

horien oinarrian, era batera edo bestera, hiru irizpideok ari ziren nagusitzen: 

izango zuen ortografia-sistema bakarra hobestea.

Proposamen partikularretik jendaurreko eztabaidara eta jendarteko onar-
pen-mailara jauzi egin gabe ez da ordea, normalean, grafizazioaren alorrean 
kodeztatze-lan osaturik eskuratzen. XIX. mendearen bigarren erdialdean egin 
zen, batez ere, jendaurreko eta jendarteko jauzi hori. 1850eko hamarkada izan 
zen, dakigunez, pauso handi horren atariko: hori izan zen euskal ortografia 
lehen aldiz jendaurrean eztabaidatu, adituen artean adostu eta jendartean lan-
tzen hasi zen garaia. Eztabaida-lekua, berriz, ipar Euskal herria izan genuen. 

-

-
-

pitale zibileko kapilaua, aurrerantzean Baionako elizbarrutiaren idazkari nagu-

euskararen bere baitako hots-egituran sustraitua eta hots-grafemen arteko biu-
nibokotasunetik hurbilagokoa, zabaltzen saiatu zen aldiz mugazain-ohia. Ezta-

Andre-dena Mariaren ilhabethea, edo Maiatza Jaincoaren 
amaren loriacotz contsecratua. Ikus, horri buruz, Zuazo 1988.

Revista Euskara

izandako protagonismoa. Perspektiba kronologiko zabalago batetik helduz eta iparraldera mugatuz 
J. D. Salaberri herri-kantuen biltzaile-zabaltzailea eta, kontrapuntu gisa, Julien Vinson erantsi 
behar zaizkio noski zerrenda horri, Zuazok berak argi asko eginik duen moduan.

-
ruon bidez, Xuberoan batez ere. Bereziki azpimarratzekoa da, alde horretatik, 1851ko bere debo-
zio-liburua: Jincouac guiçonareki eguin patoac
Uscaldunaren laguna edo Uscaldunaren guthunac 

Uscaldunaren guthunac,



908

baida ez zen, jakina, euskalari edo euskaltzale biren artekoa, ondotxoz inpli-
kazio zabalagokoa baizik. Intxausperen atzean aldiz elizaren tradizio 
sakroklasikoa zegoen, aldez edo moldez berrikuntza-asmo grafikoei freno 

-
Gueroco Gueroren lapurtera dotorezko 

Aitzinsolhas

jendea, banakako aphezak lehenik eta eliza bere osoan gero, bide berri horretan 
barrena abiarazteko. Grafia zaharraren eta berriaren arteko iritzi-bitasunak aurre-
ra jarraitu zuen, hainbatean, azterkizun dugun mende-erdi horretan. 1890 inguru-
rako argi zegoen, halere, grafia molde berria bere bidea egiten ari zela eta 1850 

bateratzeko eta «on»tzeko orduan eragin praktiko handia izan zuen berak iparral-

im-
plementation edo cultivation fasea izan ohi da sarri. Inplementazio horren zabalkunde atalak duen 
garrantziaz jabeturik Salaberriren kantu-liburua eta, nola ez, Anton Abbadiaren urteroko bertso- eta 

ortografia landuz. Urterik urteko jarduera linguistikoki zaindu eta sozialki baloratu horrek ohitu-
ra bat indartu zuen azkenik: handik gutxira Eskualduna astekari-kazetaren idazkera nagusira 
eramango zuen ohitura zabala, orain errazegi gutxiesten duguna.

Laborantzako Liburua

eta arrasto zabala utzi zuen idazle gazteagoen artean. Grafizazio-lanaren arrakastari dagokionez 

izatekoa da Eskualdunako estilo-zuzentzaile ere izan zela hainbatean, eta antzeko ardura izan 



III.1.3. Hizkuntzaren status-plangintza

status planning esan 
-
-

nagusitasuna galtzen ari zelarik euskara, nagusitasun horri eusten saiatzea eta, 

esparru-gune irabaztea: hori izan zen, funtsean, iparraldeko euskalgintzaren 

ataletan azter liteke ongienik jarduera hura: belaunez belauneko transmisioan, 
erlijio-alorrean, komunikabideetan eta plaza agerian.

Euskararen belaunez belauneko transmisioa: Alferrik ziren ortografiak 
eta gramatikak, literatura-lanak eta sari-lehiaketak, olerki bihotz-altxa-
garriak eta ikerketa historiko handinahiak, hizkuntzaren belaunez be-
launeko transmisioak herren egiten bazuen bere leku naturalenean: 

-
le zenbaitentzat, une hartako arrisku-iturri nagusia: bere-berea izanda-
ko espazioa galtzen ari zen eskuara hainbat herri eta hiritan, gazte-

gainerako saio gehienak: odolusten ari den pertsonari alferrik da diop-
tria egokiko betaurrekoak prestatzea, egunkaria hobeto irakurri ahal 
izan dezan. Odolusten dena hil egiten da, eta hildakoak ez du egun-

zenbaitentzat, horregatik, etxeko hizkuntzaren transmisio-lana saritzea: 
-

-

parlent 

beraren baitakoa: ortografia finkatzea, morfologia bateratzea, hitz-altxorra eginkizun berrietarako 

horiek dira status plangintzaren ezaugarri nagusiak, txosten honen egitekoari dagozkion heinean.

arazoez, eta arazo horien konponbide posibleez, arduratu ohi da hizkuntzaren status-plangintza.

horiek, lehenik eta behin. Objektiboak baino gehiago subjektiboak dira, hortaz, arazo horiek. 
Arazo subjektiboak ez dira, berez, objektiboak baino ahulagoak gizarte-bizitzan.
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Orain ere baluke lanmolde horrek bere erakarmena: bai praktikoa eta 

Euskara erlijio-alorrean. High edo H funtzio gutxitan zuen euskarak 

-

gabeko praktika eguneratuak sinbolikoki berezkotua eta sozialki leji-
-

rik ez zen falta izan, aginte-esparrutik bultzaturik, mende-erdi horre-

nagusitzat hartu zuen, 1890etik aurrera bederen, iparraldeko euskal-
-

mendua nekez esplika liteke, ene ustez, gertakari horien Hintergrund
zabala osatzen zuten status-plangintzazko estrategia diferentzialak 
kontuan izan gabe.

c)  Euskara komunikabideetan. Denean ez zen euskarazko jarduna atzera 
joan: idatzizko jardunean, komunikabideen sailean bereziki, aurrera-
pauso ohargarririk egin zen garai hartan. Bidegile izana da iparraldeko 

-
tzi handikoa izana da bere langintza, euskarazko mintzajardun arrun-

reward system txiki-

nagusitu zitezkeen, hain saio mugatuaren aurrez aurre.
-

-
rreko praktika instituzionalean leku seinalea zuen ordea euskarak herri-giroko eliz bizitzan, hitzez-

zehazkiago esanik, konpartimentatuaz; nagusitasun partzialaz baina nagusitasunaz, nolanahi ere.
-

tzeko ekimen guztiak aginte-esparrutik etorri ohi zirenik. Are gutxiago top-down ekimen guztiak 
herri-aginte zibiletik etorri ohi zirenik: eliz agintaritzak berak behin baino gehiagotan agertu zuen 

Top-down edo goitik beherako in-
teres-falta edo etsaigo horri bottom-up edo behetik gorakoa erantsi zitzaion, une batetik aurrera 

Eskualdun kazetan, orain in Altzi-

-
guistiko larriez jardungo, aztergaiaren esparrutik kanpora gelditzen baita hori hainbatean. Jakin 

-

ekarpena funtsezkoa da, jakina, horren berri zehatza izan nahi duen edonorentzat.



-
dun multzo ez hain txikiak irakurle profano bihurtu ziren, elizgiroko 
irakurgaien kontsumitzaile ortodoxo izaten jarraitzeaz gainera, 1850 
eta 1900 bitartean. Urtekariak ugarituz eta urterik urte luzatuz joan 
ziren neurrian, eta kantu-paperak lau haizetara zabaltzen zirelarik, 
irakurtzaletasun basiko bat hedatuz joan zen eskualdunen artean. 
Ohitura basiko hori indartu egin zuten bozaldietarako paperek eta, 
azkenik, eskuarazko astekari txuri-gorriek. Ezin ahaztuzkoak dira, alde 

Le 
Réveil Basque «gorri»a, Prefeturatik beretik kudeatzen zena, eta bai 
Eskualduna

1910etik aurrerako Argitzale errepublikarra), kontuan hartzekoak 

eskuaraz mintzo zen jende-multzo zabal samarrak eskuaraz irakurtzen 
ikasi zuen eta, hainbatetan, eskuaraz irakurri zuen. Zenbaitek, eskuaraz 
bakarrik zekien irakurtzen.

Euskara plaza agerian. -
karia da. XIX. mendeko euskalgintzak ez zuen egia hori baztertu, ez 
eta gutxietsi. Aski kontuan izan zuten ahozkoaren zentraltasun hori 
orduko euskaltzale gehienek. Euskararen presentzia jendaurreko jar-
dun-esparru arruntetan zurkaiztu eta indartu nahi izan zuen, horregatik, 
iparraldeko euskalgintzak. Pilota-lekuetako jende-biltzea, bertsolarien 

osaera eta, oro har, etxeko hizkuntza herriko festetan handikiro age-

ziren: bai salmenta-kopuruak eta bai, bereziki, irakurleen zenbatekoa eta nolakoa behar bezala 

ongi justifikatua dago, eta emendiozko azterketen pizgarri ere bada.
Ariel-etik, esate baterako. 

Kaliforniako Goitinoren Eskual Herria ere hor dago noski.

eta ez dut uste baimen-kontu hori hain erraz uztekoa denik alde batera, hizkuntza-soziologiaren 
kontsiderazio nagusietara itzuli beharko genituzke begiak, alde hori itxura batean esplikatu ahal 

-
dean izandako transformazio ekonotekniko suharrak elebakar hutsen fenomenoa ahuldu egin zuen 
nabarmen; aldiz iparraldean, lehengo nagusitasun-moldaera soziolinguistikoak jarraipen sendoa-
goa izan zuen eta, kontestu horretan, herri-herrixketako masak mobilizatzeko ezinbestekoa ikusten 

zegoela» uste izan zenean, zenbait jauntxo-buruzagik euskarazko kazeta erdalduntzea hobetsi 
izana hipotesi honen alde, ez kontra, dagoela uste dut.



adierazle ditugu. Euskararen jendaurreko eta jendarteko ekimen uga-
rien berri ematen dute, etengabe, orduko paperek. Gogoan izan behar 
da euskalgintzaren aieka hori ere, orduko status-plangintza ganoraz 
aztertzerakoan.

III.1.4.  Eskuratze-plangintza: eskola bidez frantsesa ikasi eta, bide batez, 
euskaraz alfabetatzea

edo Nahasmendu Handi
nagusien artean eta jarduera instituzionalaren hainbat esparrutan klarki aldarrika-

-
tik aurrera eraman. Patois-ak gizarte-bizitzatik baztertu eta haien ordez frantsesa 
indartzea, hori izan zen helburu eta asmo nagusia. Asmoak asmo, lan zaila zen 
hori: eskuaraz baizik ez zekiten haur gehienek, eta haur haiei guztiei, bat-batean 
eta eskola-bide hutsez, frantsesez irakurtzen, frantsesez idazten eta, batez ere, 
frantsesez hitz egiten irakastea ezinezkoa zen ia. Are gehiago giza baliabideak 

elebakartasun «arrotz»etik frantses-itsasora lehenbailehen eta neke txikienaz eramateko lagungarri 

-
-

-

Les recherches sur le peuple primitif de l’Espagne, sur les révolutions de cette Péninsule, sur les 
Basques Espagnols et françois

-
an erreient-maisu.



eta lehendik, erlijio-kontuak tarteko zirela, eskuarak eskola-ajendan bere lekua 

Zailtasunak zailtasun Acquisition planning argia, zabala eta iraunkorra 
zuen gizarte berriaren ajendak
frantsesez jardungo zuten estatu-nazioa eraikitzea. Oztopo zen horretarako 

-

horretan kokatu behar dira, ezinbestean, Zaldubiren bizi-denboran euskaldun 

Badirudi saio horren eragina aski mugatua izan zela 1890 ingurura arte. 

-

beste batekin bukatzen. Eskuaraz ikasten zen, halako neurri batean, irakurtzen: ikus, adibidez, 
Abecedea escuaraz iracurten ikhasi nahi dutenentzat -
kan, hortaz, eskola bidezko frantseste-lanak.

acquisition
planning kontzeptua. Jatorrizko adiera hori zertxobait zabaldurik ematen da, dena den, euskaraz-
ko alfabetatze-bideari dagokionean.

Gazette de France -
Le Mémorial des Pyrénées

Transitional bilingual education edo pasabideko hezkuntza elebidun horren markoan 
Introduction à la langue française et 

à la langue basque Uskara eta franzes gramatika, 
uskhalerrietaco haurrentzat



frantsesez ematen ziren, baina eskolak ez zuen erakusten frantsesez hitz 
egiten. Eskola ez zen aski.

-

-

ikasleen bi heren edo hiru laurden ia-atzerritar iruditzen zitzaizkion, min-
tzairaz. Egoera horren esplikazio bila hasita, arrazoi handiz, eguneroko 
bizimoduan ikusten zuen motibo nagusia: «on parle, on sent, on pense en 

-
-

-

omen zen. Argi dago kontua: eskolak ahalmen mugatua zuen, ikasleak elebi-

zen ordea etxe- eta kale-giroa nagusiki euskaldun?: herri-herrixka gehienetan 

egoeraz ari ziren hor ikuskariak, bai 1880an eta bai 1890ean: ez, inola ere, 

bizi ziren oraindik herri-herrixka txikietan eta mendialdeko etxaldeetan; bi 

Ahalmen mugatukoa izanik ere, frantsesaren indargarri eraturik zegoen 
-
-

onatu zuen praktikan, une batetik aurrera, eskola giristinoen sareak. Maiz aski 
euskaraz ez zekiten errientez gainera frantsesezko ikasmaterialez hornitu ziren 



leku zabala zuen halere euskarak Baionako elizbarrutian: ahozkoan nagusia 

acquisition-
plangintzak berekin zituen azken xedeez, bistan da arrisku-iturri zela eskola, 

dakidalarik, euskarari eskola-munduan «leku bat» bilatzeko saio ezagun nagu-
siak. Ezagunak bai, baina inola ere ez sendoak: saio horietariko gehienak 
transitional bilingualism
-mutilak beren eskuara zibilizatura ahalik eta 
emaitza hoberenaz eramateko bideak, hortaz. Pasabideko hezkuntza elebidun 
hori izan zen, gero eta nabarmenago, 1850etik aurrera top-down bultzatu zena: 
haur eskualdunen ezjakintasun-putzutik frantses hiritar osoaren statusera zera-
makeen zubia. Eskola giristinoen ekarpena apenas, eskueran ditugun testigan-
tza mugatuen argitan, gobernamenduaren eskoletakoa baino hobea izan zenik 

frantsesez irakasten hasiak ziren eskola giristinoetan bertan, gobernamendua-

Jakin badakigu pasabideko hezkuntza elebidun hori, arras bestelako 
xedez diseinatua izan arren, hizkuntza ahularen indargarri ere gerta zite-

korritzen zuten, aitzitik, Oloroeko eta Akizeko esparruan.
-
-

tzen bada, gauzak argiago ikusi ahal izango ditugu. Kontu horiek behar bezala argitu gabe dau-
delarik esan dezagun, lehen hurbilketa moduan, «galdutako esparru»tzat hartu zuela iparraldeko 
euskaltzale askok, hamarkada luzez, dotrina-irakaskuntzatik haratagoko eskola-mundua. Jakin 
bazekiten euskararen aldeko lagungarri sendoa gerta zitekeela esparru formal hori, egoki eratuz 

tresna didaktiko gisa baliatzen zituzten oroz lehen, egoera diglosiko arruntean eskolan erdarek zuten 

hizkuntza gisa zuen estatutua atxikitzea eta gehienez ere zerbait bat hobetzea, zuten helburu».



916

bidez, lekuan lekuko mintzamolde itxiez haraindiko forma zabalen esku-

ez badago ere, iparraldeko jende xeheak euskaraz irakurri eta, zenbaitetan, 

euskalgintzak presentzia sendoa izan zuenik mende-erdi horretako eskola-
-esparruan. Baina eskuaraz irakurtzeko ohitura hegoaldean baino zabaldu-
ago zegoen bertan, itxura osoz, Zaldubiren bizi-denboran. Aski bazter-
-fenomenoa izanik ere bere merezimendutxoa zukeen, horretan, hainbat 

izango.

Behar bezala aztertu gabeko gaia dugu iparraldeko eta XIX. mendearen 
bigarren erdialdeko hezkuntzarena, gezurra badirudi ere, eta zail da horrela 
ondorio irmoetara iristea. Eskueran ditugun datuek horretara garamatzate: 
eskola bidezko euskalgintza oso ahula izan zela esatera eta, inon mesedezko 
eraginik antzeman bazen, alor biotan antzeman zela ondorioztatzera: erlijio-
-liburuen erabilera didaktikoan eta horien bidezko praktika eskolarretan, bate-
tik; pasabideko hezkuntza zela medio eskuararen barne-egituraz eta frantsesa-
rekiko analisi kontrastiboaz eskuratutako ezagutza metalinguistikoan, bestetik. 

zuten erabat arrotz. Alfabetatze-lanaren mesedeko gertatu ziren elementu biak, 
itxura denez. Alfabetatze-maila xumea, baina hortik aurrera egiten hasteko 
behar adinekoa, eskaini zieten batak zein besteak hainbat neska-mutili. Oina-
rri nagusia, euskarazko mintzagaitasun oparoa, etxeak eta lagunarteak ematen 
zien. Eskolak oinarri horren garapen formala, goi-mailako esparruan jarduteko 
behar dena, osorik eman izan balie askoz hobe; baina hori gabe ere gai ziren 

-
tean, idatziz.

III.1.5. Nortasun-plangintza eta jatortasun-lanketa

Ongi zen euskaldunak, euskaldun izateaz harro sentitzeko, lehenaldi 
handi-ederra bilatzea, sortzea eta jendaurrean agertzea. Ongi zen euskararen 
barne-egituraren ederra mundu osoari agertzea, zernahi eginbeharretarako berez 
lanabes baliagarria zela erakustea eta idatzizko jardunerako landu, arautu eta 
egokitzea. Ongi zen euskarari jendartean, elizan eta bestetan «leku duin» bat 
segurtatzea. Ongi zen, azkenik, eskola bidez euskaraz poxi bat irakurtzen eta 

euskalgintza, Zaldubiren garaiko euskaltzaleentzat. Ikuspegi zabalago horretan 
txertatu behar da, ene ustez, euskalgintzaren promotore eta jatortasun etnokul-

aurrerakoa hegoaldean, bere nortasun-plangintza eta jatortasun-lanketa aintza-



-
ten zuen, batetik, mezenas-lan horrek. Asmoz eta egitez beste adar askotara ere 
iristen zen bestetik: belaunez belaun hitzez transmititzen ziren ohiko lege-

beste horrenbeste esan liteke, funtsean: herri-kirolen indarberritze-saioan eragin 
zabala izan zuen Abbadiak, pilota-jokoa indartuz eta handiki-soinekoz jantziz. 

Jatortasun etnokulturalaren prestijiatze-lana izan ohi zuen, horrelakoetan, hel-
buru nagusi. Gizarte-berrikuntzak aurrera egin ahala ihes egiten ari zen kultura 
oso bat, euskara eta kristau-erlijioa osagai nagusi baina ez bakar zituen kultura 
jatorra, hondamenetik gorde nahi zuen. Galtzera zihoana maitekiro jaso eta, 
ahal zelarik, galbidetik babestu: hori zuen bere jatortasun-lanketak helmuga. Ez 
zen bizibide modernoaren etsai: lotura handia zuen bere garaiko zientzia-sail 

zen. Posible zen beretzat modernitatea eta jatortasun etnokulturala elkarren 
eskutik eramatea. Ez zuen bat ala beste hautatu behar izaterik nahi. Biak elka-
rren eskutik eramanez euskal jatortasunari mundu berrian ere bere lekua zego-
kiola uste zuen. Inperatibo moraltzat hartzen zuen eginahal hori, eta gizarte 
berriarekin bateragarria egiten ahalegindu zen.

Anton Abbadiaren filosofia soziokultural zabal horren aldeko zen Adema-
-

tzari zegozkionetan. Urteen joanean indartu egin zitzaion ikuspegi hori, 
ahuldu ordez. 1890eko bere azalpen hau, esate baterako, mundu-ikuskera 

-

Identity planning
zen Abbadiaren eta Adema-Zaldubi lagunen soziokulturazko asmo nagusia. 
Authenticity fostering zuen plangintza horrek oinarri nagusietako bat. Ez ziren 
bakarrak izan langintza horretan. Berandu gabe sortu zitzaizkien jarraikitzaile 

Nortasun-plangintza Identity planning termino-
ari eman izan dion adieraz ari gara. Jatortasun-lanketa diogunean, berriz, bere authenticity foste-
ring

luzera begirako planteamendu esplizituetan oinarrituz.

jatortasun-lanketan, 1900 ingurutik aurrera. Kantu- eta musika-bilketa, atsotitz-bilduma, haurren 
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III.2. Bidegile nagusiak

XIX. mendeko euskalgintzak, bigarren erdikoak bereziki, bidegile asko-

bidegile nagusi? Zer formazio zuten bidegileok, eta zertan jardun zuten bere-

belaunaldika sailkatzea izan liteke, bestetik, aztergaia gehixeago argitzeko 
modua. Emendiozko bide-urratsa egin liteke, azkenik, aurreko pauso horiei 
protagonisten status sozioekonomikoa, formazio akademikoa edota lanbide-

-
tuena. Azken bide horri helduko zaio hemen.

III.2.1 Belaunaldi nagusiak

Esan dezagun, laburzki, hiru belaunaldi ageri direla XIX. mendeko euskal-

1860 eta 1865 artean jaiotakoek. Badira noski, sakabanatuago egonik ere, hiru 
belaunaldi horietatik kanpora gelditzen direnak: lehen belaunaldia baino zahar-
xeago direnak, lehen eta bigarren belaunaldien artekoak eta, azkenik, bigarren eta 
hirugarren belaunaldien artekoak. Zerrendatze-lana protagonista ezagunenetara 
mugatuz, eskueran ditugun datuen argitan badirudi honako hauek direla nagusi:

a) Lehen belaunaldia

Anton Abbadia, Bonaparte printzea eta, azken bi bide-urratzaile horien ingu-

Euskalerriaren Yakintza
Egia da bere langintza ez zela nortasun-plangintzaren eta jatortasun-lanketaren esparrura mugatu. 

eta zabaltzen, alfabetatze-lanean, euskalduntze-metodoen prestaeran eta urtetako irakaskuntzan. 

-
-

ketak berariazko lekua zuten, gehienetan, hizkuntza on-ederraren paradigma horretan.

izandako hainbat kanpoan uzteko; arriskua dago, bestetik, bidegile nagusien sailean lekurik nekez 
izan dezakeen bati baino gehiagori sarbidea emateko. Euskalgintzaren izaera-kontuak eta, batez 

-
ko dena ere, hortaz, hurbilketa soila baizik ezin izan liteke eta hala aurkezten da gaurkoan.



Lehen belaunaldia
1810-1815 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Handi-
ki

Eliz
gizon

Prof.
lib.

Erri-
ent

Kar-
gudun

Atze-
rriko
aditu

Agin-
tari

1 Agosti Xaho 1810-1858 X
Anton Abbadia X

1810-1866 X
1810-1891 X

5 X
6 X

Joanes Otsalde X
8 Emmanuel Intxauspe X

Multzo honetan 1 1 3 2 1
9 X

10 1811-1881 X
11 X

Multzo honetan 1 1 1
Guztira, 1. belaunaldian 1 2 3 1 2 1 1

-
-

-

Napole-
on III -

-

Historia Contemporánea.



b) Bigarren belaunaldia

zenbait xehetasun:

Bigarren belaunaldia
1840-1850 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Handi-
ki

Elizgi-
zon

Prof. 
Lib.

Erri-
ent

Kar-
gud Atzadi Agin-

tari

Martin Guilbeau X
X

Jean Pierre Arbelbide X
15 X
16 Arnaud Abbadie X

X
18 Jean Ithurri X
19 X

X
Albert Goienetxe X

Multzoan 6 2 1 1
X

Julien Vinson X
X

1
Multzoan 1 3
Guztira, 2. belaunaldian 6 2 1 2 3

Bigarren belaunaldi honetako asko, bertan jaiotako gehienak, iritzi- eta 
eredu-sortzaile baino areago hezur-mamitzaile dira: bide berriak asmatzen 
baino gehiago lehenengo belaunaldikoek eraikitako euskalgintza-paradigma 

-

Atzerriko pertsona ezagun hauek euskalgintzaren bigarren belaunaldiko 

funtsean handik kanpora ibilia.



c) Hirugarren belaunaldia

zenbait xehetasun:

Hirugarren belaunaldia
1860-1865 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Han-
diki

Elizgi-
zon

Prof.
liber.

Erri-
ent

Kar-
gud Atzadi Agin-

tari

Pierre Broussain X
1859-1915 X

Blas Adema X
X

X
Guztira, 3. belaunaldian 2 2 1

Posible da, hemen ere, euskalgile horien adin beretsuko europar bidegile 
-

Zaldubiren garaiko euskalgintzan nor izandako guztiak ez dira, halere, 
hiru belaunaldi horietan sartzen. Badira hiru belaunaldi horietatik kanpora 

d) Aurrekoak

bottom-up -
-



Aurrekoak
X

Jean Etxeto X

1801-1858 X
X

e) Lehen eta bigarren belaunaldien artekoak

hauek:

Lehen eta bigarren belaunaldien artean
Martin Arrupe 

X

Grazian Adema X
Jean Bapt. Elizanburu X
Basilio Joannategi X

X
Guztira, tartealdi honetan

X
X
X
X

f) Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak

Bigarren eta hirugarren belaunaldien artean jaioak ditugu, bestalde, hona-
ko hauek:

Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak
X

50 X
51



Alor honetako bidegileen europar adinkide ezagunei dagokienez hor 

-

XIX. mendearen bigarren erdialde horretan. Guztiak garrantzitsu izanik ere ez 
ziren guztiak garrantzi berekoak izan: Batez ere lehen belaunaldiko bidegileek 
eman zioten, 1850 inguruan, iparraldeko euskalgintzari benetako abiada. Berai-
ek izan ziren, orobat, iparraldeko euskalgintzaren luzera begirako joera nagusia 
finkatu zutenak: haiek markaturiko bidetik joan ziren gauzak, oro har, 1890eko 

-
an, XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzaren gidaritza intelektuala.

III.2.2. Zenbait bidegile

Bistan da 50 bidegile horien bizi-zertzeladak ezin ditugula txosten hone-

pisuzkoenak izan zirenak, eta azaldu nahi dudana azaltzeko baliagarrienak 
iruditzen zaizkidanak, aipatuko ditugu hurrengo atalotan. Egindako lanengatik, 
izandako oihartzunagatik eta bere hurbilpen soziobiografikoengatik aberatsen 
direnetatik abiatuko gara besterik gabe.

Aparteko lekua zor zaio Abbadiari esparru askotan, ez euskalgintzarenean 

Afrika izkutuenaren deskubritzaile eta berri-emaile sistematiko, antropologiaren 
bide-urratzaile, urrutiko hizkuntza ezezagunen biltzaile eta aurkezle, bere ga-
raiko gizarte-pentsaeraren ebaluatzaile zorrotz, aberats diru-jestore zuhur, enpe-
radorearen lagun eta herri xumearen hurbileko, jatortasun etnokulturalaren eta 
berrikuntza teknologikoaren zale, fededun handi eta pentsalari hotz, paremio-

euskaldun eskualtzale. XIX. mendeko eskualgintzaren promotore nagusi.
Aztertzaile asko saiatu izan dira Abbadiaren nortasun-printzak bil-

-
ren aiekari heltzerakoan.

-
-



-

-

buruan, euskalgintzaren inguruan, eta irizpide horien argitan saiatu 
izan zen unean uneko ekimenak antolatzen, ondorioak ateratzen eta 
epe erdi edo luzera begirako helburuak definitzen. Bestela esanik, 
koordinatzaile baino lehen estratega izan zen Abbadia.

ohi zuen Abbadiak beste inork nekez ordainduko zuen eta, bere ustez, 
euskalgintzarako beharrezkoa zen hainbat ekintza. Bazekien helburuak 
finkatzen, bazekien jendea bildu eta elkarlanean gidatzen eta, azkenik, 

gertatzen dira hiru elementuak batera.
Bere irizpide nagusietako batzuk, euskalgintzaren alorrean, esaldi hauetan 

bil daitezke:

dagoen herri baten kultura bere osoan hartu eta jestionatu behar da, 
ezer lortzekotan.

eta bere hizkuntza asoziatuaren arteko harremanak gogoan izan behar 
dira beti. Eta

-

-
-

-
dez txapela zuria eta alpargata zuriak jantzita, ariketa fisikoak. Beste elementuok ere kontuan hartze-

-

-



-

baten adierazgarri: «plus estre que paroistre», eta «in labore felicitas».

-

zuzentasuna ziren Abbadiaren dohainak. 1859an, «Altabizkarko kanta» aipa-
tzean, asmakizun hutsa zela salatu zuen ingeles aldizkari batean.

Bere testamentuan, besterik esaten badugu ere sarri, euskalgintzaz akor-

kontsultak egin zituen Parisen, Euskal Akademia sortzeko asmoz edota, erra-

ahuldutako hizkuntzak indarberritzen saiatzeari zer zeritzon galdetu zion So-
ciété Linguistique delakoari: Elkarte horren onespena jaso zuen, aho batezkoa 

Aparteko lekua izan ohi du Agosti Xahok, euskal letren eta euskalgintza-
ren panoraman. Bide-urratzaile izana dugu bera ere, Eskual herriaren aldi jakin 

-
-

semble: Zazpiak bat!»



bateko gizarte-bizitzan: euskalaritzan egindako lanez gainera pentsalari eta 
ekintza-gizon moduan dugu Xaho ezagun. Baita kazetari eta kazetagile uskal-
dun
1858ra arte gramatika sailean, hiztegigintzan eta ortografia bateratzeko saioe-
tan. Pentsaera alorreko lanean, berriz, Parisko gazte-garaitik zetorkion sonaz 
gainera hemen, ipar eta hego, egindako hainbat planteamenduk ere hauts 
ugari harrotu zuen. Agostik ez zuen bere burua croyant aitortzen, voyant 
baizik. Voyant izate hori, berriz, aski era markatuan definitzen zuen: ohiko 
fedegabe/fededun dikotomiaren baliokide-edo zen, beretzat, voyant/croyant

Atharratzen sortu zen Agosti. Bertako idazkari-uxerra zuen aita: Etxahun 
malerusaren konfiantzazko gizona, koblakariaren epai-gorabeheretan. Bazuen 
Agosti semeak etxetikako tradizio modu bat berekin: euskal kantu- eta letra-
mundua atsegin zuen, eta Establishment nagusiarekin gutxitan bizi izan zen 

-
kion hamabi mila liberaren zatiño bat harturik, zuzenbidezkoak ikastera. 

zituen bere pentsamolde korapilotsuaren hainbat zoko-moko. Batetik han, 

Bere pentsaera trumiltsuak egin zuen Xaho ezagun. Obra-lan asko digu 

Obra horien sendoak baino areago aktibazio-lan soziopolitikoak eta, bereziki, 
oinarri-eraikitze ideologikoak egin du Xaho entzutetsu. Errealitatea eta asma-
zioa uztarri berean loturik ageri dira, sarri, bere idazlanetan. Bistan da aski 
zuzen zebilela maiz, etimologiazko hainbat esplikaziotan: eguerri (egun + 
berri) edo ekain (eki + gain) modukoetan adibidez. Amets-irakite handiak 
paratuak dizkigu, aldiz, Aitor-en eta antzekoen jira-bueltan.

Great past-en sortzaile dugu Xaho: sortzaile ugarietako bat. Ohiko 
irudien ondoan aski elaborazio sinboliko pertsonala eskaini zuen berak, gure 
asaba zaharren

-
blikaren kosmogonian eraikia zegoen begiramen hori, lehenik eta be-

lagun Xaho: «beira balu fedea, eskaldun lehena».

-
-

biztanleak, berriz, Europa-Asietan euskaldun-iberoak. Bi arraza kontrajartzen ziren hor: zelta-
esitak batetik, euskaldun-iberoak bestetik.



-
tarzunak badu sekulaz-geroz bere potreta: zuhain gora bat, haritx eder bat. 

-

errepublikaren kosmogonia hori bakarrik gogoan, haritzaren miresmenez 
ziharduenean. Arbolarenganako begiramenak eta santu-sentierak bazuen 

-

Voyage en Navarre

ororen ardatz-ardatzeko xedeaz. Bere ikusmolde horrek eta Iparragirreren 
Gernikako Arbolak zernolako harreman-lotura zuten ikuskizun dago. XIX. 
mendearen bigarren erdialdeko sinbolo-ikur handiena izan genuenez azkena 

Politikarekin uztartu zuen Xahok garai hartako euskalgintza: kausa dinas-
tikoa ez baina herri baten bizinahia, eta nahi hori asetzeko zenbait neurri poli-

-
-

-
-

Zumalakarregi jeneralak zuen bere ustez, azken finean, giltza: hari zegokion 

ahal izatea. Ez zen bera bakarrik, inola ere, Zumalakarregirenganako miresmen 
bizia zuena iparraldean: miresmen horren partaide ziren hainbat zuri eta, kuri-

-
rrerako politikagintzan bide jakina hartu zuen Xahok: errepublikazale erradikalen 

-
tu zuen arte. Gizarte berriaren bozemaile eta boto-biltzaile ozen izan zen atha-
rraztarra. Ez aphez jendea zuen maite eta ez, bereziki, kargulant-kargudun-fun-

-
aren irudia dugu zuhaitza, alegia biziarena. Zuhaitz sagratu zenbaiten artean haritza da nagusi. 

-
tzea, bizi luzea baizik, aditzera ematen du alde horretatik.

Gernikako Arbola, eta bere egile Iparragirre, ezagunak eta biziki 

esate baterako, Xarriton.

aphezaz eta, bereziki, Elizanburu gazte, gero errepublikazale argiaz. Jakin badakigu, ordea, Zu-
malakarregiren miresle izan zirela hirurak.



tzionariorik: bestelako laguntzaz eskuratu nahi zuen Agostik herri xehearen 

hainbatentzat, ez Enperadorearentzat bakarrik, bazter-nahasle eta arrisku-sortzai-
Establish-

ment nagusiaren orbitatik kanpora, are aurrez aurre, bestelako politikagintza 
euskaltzalea antolatzen: saio horren oihartzun dira, hein batean, ele biko edo 
eskuarazko lehen aldizkariak. Urkizuren ustez lau zutabe nagusik sustengatzen 

berekin zuen batasunak; hizkuntzak berak; euskaldunen historiak; Euskal he-

Aparteko dedikazioa eskaini nahi izan zion hizkuntzalaritzari: dedikazio 
Études grammaticales 

sur la langue basque batetik, euskarak eta sanskritoak elkarrekin zituzten 
antzekotasunez eta latinaren jenioaz zihardutenak bestetik. Berariaz landu nahi 

Bere euskalgintza ezin liteke ordea, hasieran esan denez, euskalaritzaren eta 
-
-

-

-
sun errepublikarrak ezer gutxi zuen Xahoren amets- eta ekimen-mundutik.

c) Jean Duvoisin (1810-1891)

Bidegile guztiak ez dira buruzagi. Bestelakorik ere behar izaten da, gi-
zarte-bizitzaren hainbat alorretan. Bestek markaturiko bidean barrena ibilbide 

Études grammaticales sur la langue basque

galdetzea. P. Urkizuk emana digu, partez, erantzuna: «Gramatika jeneralean aditu direnentzat, 

erroak bereganatzeko eta bere egituran sarrarazteko euskarak duen ahalmena, ez ote zituen bere 

duen agenda izkutuarekin topo egiten ari gara hor, itxuraz.



-
-
-

bertsitaterako bidea utzi egin behar izan zuen eta aitaren ofizio berean sartu: 

horretan jardun zuen. Eskalan gora eginez aduanetako kapitain izatera iritsi 

-

erretiratu zion arte. Ziburun egin zituen azken urteak. Singladura pertsonal 

Gizartegintza osoa zuen kapitain-ohiak buruan, euskalgintzaren ardatza 
finkatzerakoan. Gizarte molde oso bat zuen gogoan, eskuarazko langintzari 

-
moa?; preserbatibismo hutsa?; erreformismo regenerazionista? Dudarik ez da, 
hasteko, asko zuela bere pentsaerak tradizionalismotik. Preserbatibismo hutse-
tik baino erreformismo regenerazionistatik hurbilago zebilen, ordea, oro har: 

banago, bere gizartegintzaren muina. Gauza bat dago, nolanahi ere, argi: Xa-

abertzaletasunaren aitzindari edo bidegiletzat hartu. Badu gai honek garrantzia, 
-

gintza haren eta handik gutxira hegoaldean eraturiko abertzaletasunaren arteko 
harreman-bideez ohar bat edo beste egin dezagun.

Aspaldidanik egin izan da han-hemen saiorik, tradizionalismoa nazionalis-

Ondoko hau izan liteke, mundu zabaleko bibliografiari dagokionez, adibide 

-
-

riko antzineko liburuez liluratu.
-

-

-
tan idoro berriak ziren asmoen eta aurkikundeen berri ondotxo zekien. Orobat salatzen zituen 
baserrietako usario zaharkituak eta zenbait maizter-etxetiarren nahiz horien nagusien zabarkeria. 
Ez zen, beraz, preserbatismo hutsa.



-
tion of the genuine past, nationalism seeks to «render the present a rational 

Abertzaletasunetik hurbilago zebiltzan, irizpide horien arabera, Agosti 

-

ordena zaharra defenditzen zituen hainbatean, berak ere. Ez osorik ordea: 
kanpañarren ordura arteko bizibidea ez zitzaion osorik gustatzen; zer aldatua 

aparteko lekua zor zaio, nolanahi ere, 1858an argitara eman zigun Laborantza-
ko liburua
liburu horretan: aita-semeen arteko harreman elkor eta hotzen errainua ikusi uste 

-
ritzaren argazki soziologikoa eta «betiko» euskal nekazaritzaren azterketa zorro-
tza ere bada liburua, bestalde. Etxetiar-maizterrak, aurten bazterretxe batean eta 
datorren urtean non izango diren ez dakitelarik, «zertako nekha?» esaten omen 
diotelako beren buruari, nagusientzat eta berentzat kalte handiak erakarriz. 
Burjesak eta nagusiak ere bai, «guthartean zer egiten dute ongi direnek?» gal-
derari honela erantzunez: «lo!», eta hutsik handiena «beren lurrak etxalde ttipi-

-
din hori ez bada hola egiten; gure hauzapezek badute hortaz aditurik aski, guti 

baizik bilhatzen. Kargu horrek badu errekesta. Eder zaku entzutea: Agur, jaun 

-



artha
ama» eta «lanak eta arthak sendatuko dute gure gaitza».

Bere argudio-ardatza, labur bilduz, honako hau da: Gaitzak jota dago 

areago modus vivendi osoa, behinolako bizimodu tradizionala, dator gainbe-
hera. Konponbiderik jartzen ez bazaio behera egiten segituko du. «Zerbait» 
egin beharra dago, modus vivendi tradizionala gainbehera etor ez dadin. 
Ohiko bizimodu hori indarberritzeko saioa da berea: kanpañan, laborari-
munduan, gorde da euskal bizimodua indartsuen. Aurrera ere bizirik eta 
emankor gordeko bada, segurta dezagun laborari-jendearen bizimodu duina. 
Egin dezagun bizimodu hori ekonomikoki, teknologikoki eta juridikoki bide-

zuen kapitain-ohiak, euskaltasun etnokulturalak etorkizunik izatea nahi bazen. 
Ikuspegi horren ildotik ulertu behar da bere saioaren oinarria. Baita euskara 

bazen idatzizko finkapen modu bat beharrezkoa zuen, herritar xeheak gero eta 

praktika mintzatutik eta, horren osagarri, lehengo autore eredugarrietatik era-
torri eta elaboratua, formulatu zuen berak. Ortografia propioa, ez ordura arte-
ko menpekotasun konbentzionalekoa, defendatu eta indarrean jarri nahi izan 

-
korik. Jakin badakigu, azkenik, bere lan zabal hura ez zela guztiz alferrikakoa 
izan. Egindako lan asko argitara eman gabe gelditu bazen ere beste zenbait 

-
-
-

sun-norma inplizitua, mende joanetara nekez hegaldatu gabe eguneroko 
zeregin idatzietan aplikatzeko aski prest ageri zena.

d) Michel Elizanburu eta Laurent Diharasarri

Garai hartako aphez-jendea politikoki aski markatua zela esan izan da: 
-

-



diku-aulkitik ere, hala agerrarazi zutela maiztxo beren burua, batzuen atseginez 
eta beste zenbaiten haserre-biderako. Guziak edo gehienak halakoak izanik ere, 
guzti-guztiak ez ziren maila berekoak. Batzuek apalago ziren beren ideologia 
soziopolitikoa agerrarazterakoan, eta besteak nabarmenago. Azken hauetariko-

-
-

Baiona ondoko Saint Pierre d’Iruben izan zen, aita hara destinaturik. Baiona-
ko Salletarretan egin zituen ikasketak lehenik. Ordena horretan sartzekoak, 

Frère Innocentius -

-
rraren fama izan zuen bertan.

ongi ulertzeko. Bere perfil soziopolitiko zorrotzak ematen dio salletarrari ga-
rrantzi hori. Erregezale sutsu zen , xurien aldeko itsu 
eta gorrien etsai purrukatu. Ez zen horretan, ondo pentsatzen jarrita, hain lore 

-
ko, xurien erro ideologikoak aski etxeko direla, eta gorrienak kanpoko. Egia 

egia da, ordea, xuriena ere ez zela bertako ikusmolde esklusiboa. Kanpotik 
ekarria zen, hein handi batean, Frère Innocentius-en mundu-ikuskera klerika-

-
seph de Maistre. Oso gogoan hartzea komeni da Maistre, iparraldeko eskual-

-
na zuen aita Jean Baptistek ere, baina lehengusua ez bezala errepublikar gorria zen poeta.

1889: Lehenagoko eskualdunak zer ziren
1890a: Zer izan diren eta zer diren oraino framazonak munduan. Eskualdun gazetan 
argitaraturiko artikuluen bilduma.
1890b: Framazonak (bigarren edizionea) eta Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa 
laburzki
1891: Joanes Batista Dohatsuaren bizia
1892: Sakelako liburuchka edo giristino guzientzat on den esku liburu ttipia.

elkarren antzekotzat hartzen zituen.
-
-



jakinaren gainean ibilitakoa dugu Elizanburu.

-
jio-kontua argitzea, klerikalismoa bultzatzea baizik: Aita santua zen beretzat 

Bekatuak purgatzea tokatzen ari zaio giristino-jendeari, Eskual herrian eta are 

berreraiki ahal izateko.

«juduak, ia Europa guztian lortutako askatasunaz baliatuz, gizartean parte 
hartzen hasi eta, haietatik zenbait leku gorenetara iritsi ziren. Altxatze honek 
aspaldian bizirik zegoen juduen kontrako aiherkundea areagotu zuen, Israelgo 
semeek mundu guztiaz jabetu nahi zutela askori pentsarazterainokoan. Aspal-
didaniko ordena eta bizimodua, Erlijioaren oinarri guztiak barne, hain laster 
suntsitzen ikustean, askok eta askok aldez aurretiko egitarau bat zegoela uste 

Ensayo sobre el principio generativo de las constituciones polí-
ticas -

-
Études sur la 

Souveraineté

artean eraturiko integrismo politikoa, eta haren korrelato kantuzkoa: «Kristo gure errege, adora 
dezagun / zeru-lurren jabe, aitortu dezagun».



Gizarte-molde berriaren gauza asko, itxuraz gehienak, zituen Elizanburuk 
atsekabezko. Baita bozkatze-bidea ere: «berrogoi gizon prestuen botzek baino 
indar gehiago izanen dute berrogoi eta bat gizon txar eta kanailenek. Bertzenaz 
behar litazke botzak, ez khondatu bainan phizatu. Pio IXen Aita saindu han-

baliatzeko planari.
Une batean, 1889 inguruan, eskola-kontuak alde batera utzi gabe bigarren 

lanbide bati heldu zion Elizanburuk, besteren enkarguz: eskualdun jendea 

Lehenagoko eskualdunak zer ziren Zer izan diren eta zer diren 
oraino framazonak munduan 
berritza handia zen hori: ez zegoen artean tradizio handirik, kontu horiek es-

den galde dezake norbaitek. Erantzuna argia da oso. Ikus Elizanburuk berak 

gure lenguaia ederra, osoki maite duelakotz, eta hura luzaz kontserba dadien-

eskuetarat, hala nola jadanik ager arazi baitu goraxeago aiphatu liburuxka, 
Framazonak
errespetagarri» hura, horretarako dirua aski zuena edo eskuratzeko gai zena? 

-
gintza ez zela erlijioak bakarrik gidatua. Politikagintza hark bazuen berariazko 

Euskalgintza zen eta da hori, ehuneko ehun.
Elizanburuk paperean jartzen zuenak aplikazio praktikoa behar zuen, 

halere, eliz defentsa eta euskalgintza-saio osoa ipuin-kontatze hutsean geratu-
ko ez bazen: hauteskundeetarako aplikazio organizatiboa eratu behar zen ho-
rretarako, lehen-lehenik; eta gero, bozketa bidez emaitza egokirik lortutakoan, 

-
tarako, prediku-aulkitik, boza nori ez eman. Aphez horiei, hauteskunde aurre-

-

-
taamen besoetan lehen lehenik ikhasi dugun mintzaire eztia eta ederra maite duenak, gogotik 
erosiko du liburu hau eta hunen irakurtzetik atherako ditu gazeta edo berriketari phurtzil frantse-

-
nahi zela ere, bistan da aphez haien politikagintza klerikala ez zela erlijioak bakarrik gidatua, ez 
eta erlijioa salbatzeko asmoz egina ere soil-soilik.



tik, argi esan behar zien norbaitek bazutela hartarako eskubidea, eta komeni 

-
ko erretor. Bi liburuxka edo idazki argitara zituen urte horretan: Aphezen 
dretchoac eta eginbideac eletcionetan Erlisionearen ichtorioa 
laburzki. Kontua ez zen hor gelditu: hainbat aphezek gorrien aurkako edo 
xurien aldeko predikurik egin zuten, hauteskunde aitzinean. Aita santua alde-
ko zuten, ustez. Baionako suprefeta eta, handik gutxira, bertako apezpiku 

-

izan ziren hemeretzi aphez, Diharasarri tarteko. Gora jo zuen Kanboko erre-
-

postulatuak atera ziren ordea garaile: Intxauspe bikario jenerala etxera bidali 
zen, suprefetari obeditu ez izateagatik, eta Diharasarriren argi-distira itzalduz 

Gutxitan esaten dena da, eta komeni da argi uztea, euskaldun-fededun 
paradigmari oso-osoan eusten zion aphez-jende hori Maistreren eta bere 

oraindik indar betean zegoen Pio IXren doktrina lagun. Ikuspegi horren ara-
bera herritar xumeak ez ziren gai, zer zen on eta zer txar bere kabuz erabaki-
tzeko. Esan egin behar zitzaien hori, ez nork bere arrazoibidez kontua argitu 

-

-
rietan parte hartu.

-

Syllabus de 
Errores liberalkeria
bekatu da

-

-
te askotan ahaztu bezala egiten gara, ordea, horretaz. Oker dihardugu horretan: euskalgintza ez 
da jarduera lokabea: gizakia bere ingurumen globalean kokatu gabe ezin entenditu litezke bere 
asmoak; are gutxiago bere motibazioak.

-



gintza osoa sinesmen-dogmetan oinarritu: aita santua infaliblea zen kontu 
horietan denetan. Doktrina horrek bultzaturik ziharduten eskualtzale xuriek, 
bizkarrak ondo zainduak zituztelakoan. Gauzak aldatu egin ziren ordea Erro-
man, 1891n Rerum Novarum 

-
koak, erlijioaz bat euskalgintza bultzatu nahi zutenak.

e) Martin Guilbeau (1839-1912)

Xahoz jarduterakoan zerbait esan dugu jadanik: eskualtzale guztiak ez 
-

ra eta euskal kultura errepublikaren markoan, eta marko horren oinarrizko 

Guilbeau. Urruñan jaioa, haurtzaro zail baten ondoan eta bere merezimendu 
propioez ikasketetan aurrera egin eta, azkenik, mediku egina. Medikuntza 

hamar urtez, 1888ra arte. Mediku eta gorri, «beste» eskualtzaletasunaren 
eredu dugu Guilbeau.

Oso gaztetatik agertu zen Martin euskal literaturaz arduratua. Abbadiaren 

harreman onetan jarduna. Errepublika etortzearekin batera asko mindu ziren 
-
-

ko, ideologia aldetik batere neutralak. Xurien alde ari ziren nabarmen eta, 
horrenbestez, bera bezalako gorrien kaltean. Iparraldeko euskalgintza bideba-
natzen hasi zen harrez gero. Ez zuen hurrengo handik aurrera elkartasun-giro 
zabalik berreskuratuko.

klerikalaren orbitara eramateko. Errepublikak izango zituen bere gaitzak, nola 
ez: baina Europa gehiena eratzen ari zen mundu berrira egokitzeko mesederik 
ere ikusten zioten, ugari gainera, eta ez zeuden aurrerabide horiek alferrikal-
tzen uzteko prest. Errepublikaren marko politiko-operatiboaren barruan, ez 
haren kontra eta are gutxiago handik kanpora, jokatu nahi zuten beraiek. 

dute untza bat izpiritu buruan, untza erdi bat zentzu kaskoan, eta hamabi sos sakelan izanen di-
-

nek probetxurekin irakurtuko duten liburutto hau, ene errepostua izanen da: Batere dudarik gabe» 



-
zunak antolatu zituen Guilbeau mediku eta jaun merak 1881ean, herriko fes-

-
menduarekin harremanak izan zituen behin baino gehiagotan. Eta gero, 
1890etik aurrera, iparraldeko xurien eta gorrien arteko etsaigoa arras gaizto-
turik zegoelarik, aparteko elkartea sortu zuen «bestelako» eskualgintza hori 
bideratzeko: . Bertako burulehen izan zen Guilbeau 

Mende-amaiera trumiltsu hartako euskalgintza nekez uler liteke Guilbeau eta 
bere pareko euskaltzaleen saioa gabe. Jakin bazekiten minorian zirela euskal-
tzaleen artean, eta indar handirik ere ez zuten Iparraldeko ideario errepublika-
rrean: ez, bederen, ideario horretan euskal esparru burugainik eratzeko. Bizirik 
eutsi nahi zioten euskal hizkuntzari eta kulturari, eta lan gaitza zen gauza biak 

ideologiko nagusia. Oinarri horren arrastoan mugitzea zegokien eskualtzale 
-

tzar-kongresuaren 1901eko bere prestalanen berri duenak badaki, logistikazko 
ahuleziak momentuz alde batera utzita ere, zein egoera ahulean jardutea suer-
tatu zitzaion Guilbeauri: xurien parte-hartzea gabe alferrik zen bere proiektua, 
han baitzegoen indar nagusia, eta parte-hartze hori segurtatu ahal izateko 
haien zenbait baldintza ezinbestean onartu beharra zeukan. «Bere aldekoak» 

-
katzen zuen horrek, praktikan. Ezinezko konbinatoria gertatu zen buru biko 

Azterkizun dugun epealditik zertxobait kanpora garamatza horrek, ordea, eta 

Guilbeauren eta bere inguruko iritzikide errepublikar-gorrien ideario 
euskaltzalea gutxi aztertua dago oro har: xuriena baina hagitza gutxiago, no-
lanahi ere. Garbi dago distantzia handia markatzen zuela, batzuen eta besteen 

oparoago baten atariko zen batzuentzat eramolde hori; era askotako gaitzen, 

manifestation

Eskualzaleen Biltzarraren 
idazkari.



eta azken batean euskaltasunaren gainbehera etnokultural eta soziologiko oso 

Zer nolako Eskual-herri zuten amets, ordea, Martin Guilbeauk eta bere kide-
koek? Zer leku zegokien eskuarari eta eskual etnokultura zahar edo egunera-
tuari beren ametsezko etorkizun-proiektuan? Beren esan-eginei bagagozkie, 
zail da puntu horretan xuriak eta gorriak zorrotz bereiztea. Apaiz-jendeak or-
dura prominentzia sozial nabarmen hura galduko duen, baina ez horrenbestez, 
erlijio-esfera desagertzera eramango duen, proiektu soziokulturala dute buruan, 
batetik. Baserri-bizitzak eta ohiko lehentasun-eskema kulturalak ezaugarri 
asko indarrean izango dituen gizarte-bizitza hobesten dute gorriek ere. Erre-

-
ke baserri-bizitzaren gutxiespenezko aitormentzat. Kultura zaharraren eta 
bizi-baldintza berrien arteko konbinatoria diferenteak markatzen du argi, ezerk 

-
blikar-aurrerazaleak zientziaren eta aurrerapen teknologikoaren ezin itzurizko 
ezinbestekotasun mugagabearen sinesle itsu bilakatu izanak. Berariaz heldu 

Euskaldunak ditugu, funtsean, orain arte ikusitako bidegile guztiak: ia 
denak bertan jaioak eta gurasoak, biak edo bietariko bat, jatorriz eta hizkuntzaz 
euskaldun zituztenak. Baziren bestelako bidegileak ere, ordea, gure artean. 
Adinez Guilbeau baino zertxobait gazteago ditugun bi hauek aztertuko dira 

herriratu aurretik zenbait urtez Asian bizi izandakoak, biak funtzionario gisa 
Iparraldean luzaz kokatuak, biak euskal kontuez interesatuak eta, halako 
neurri batean, maiteminduak, biak hemengo gizarte-bizitzan nor bere modura 

ikuspegitik funtsezkoa dugun punturen bat edo beste azpimarratuz.

Parisko Revue de Linguistique -
tzaile eta euskal hizkuntzaren gaineko bibliografiaren sortzaile nagusi. Bere 
garaiko euskalari gehienekin disputa mingotsak izandakoa, Europako linguis-

Revue de 
linguistique et de philologie comparée



-

zorrotza.

-
-

Euskal herria eta eskuara kanpotik ikusten dute biek, hein batean: atze-
rritik etorri dira, pertsona heldu gisa, eta factum soziokultural batekin egin 
dute topo: ahultzen eta gesaltzen ari den entitate etnokultural berezi batekin. 

saioarekin ere. Euskalgintza martxan dago beraiek guregana iristean. Zer dio-
te euskalgintza horretaz: zer balioespen etiko merezi die saioak? Zer bidera-
garritasun aitortzen diote saio horri? Egin al liteke, benetan, esukaltzaleek egin 
nahi dutena? Egiterik balego ere, merezi al du egitea? Euskalgintzaren gaine-
ko gogoeta sendoa eginik dute biek, nork bere modura, funtsezko bi galdera 
horien inguruan.

Atzekoz aurrera hasita, diogun bideraezina iruditzen zaiola Vinsoni eus-
kalgintzaren osabetezko helburua: XX. menderako hizkuntza noranahikoa eta 
kultura beregaina, eskualdunek eta, oro har, Zazpi probintziek amankomunean 
luketen oinarri soziokultural konpartitua, hala nahi izanik ere, ezin da berre-

osabetezko hori ez duela bideragarri ikusten. Zergatik hori? Euskal kulturak 
berezi-berezitik ezer gutxi duelako, batetik; eskuararen atzeramartxa bere 
baitarikoa delako, bestetik. Ari dira euskaltzaleak beren gramatikak, ortografia 
eta abar prestatzen, hizkuntza bera bizimodu berrirako egokitu nahirik besteak 
beste; baina ezinezkoa da hori: den bezalakoa da eskuara, eta ez du gizarte 

-
guistikoak argi erakutsia duenez berrikitan, hizkuntza indartsua nagusitzen 

tout indique sa [euskararen] 
disparition complète dans un avenir plus proche qu’on ne le pense». Beñat Oiharzabal dugu 
kontu horien berri-emaile zehatzena: «Euskara eta euskara bezalako hizkuntzak desagertzearen 
inguruko teorizazioa piska bat geroxeago eginen zen, hizkuntzalaritza naturalista deitua izan den 



Beste horrenbeste esan liteke, bere ustez, bertako etnokultura tradizional 
osoaz. Gizarte berria dakar Europak, oro har, eta etorkizun horretan euskarak 
eta euskal kulturak ez dute lekurik, museoko pieza ikusgarri edo gizarte-bizi-
tzako sinbolo beneragarri moduan ez bada. Aurrerapen teknologikoaren 

sortuz doa bere erraietatik. Ikusi besterik ez dago zer aurrerapen egin den 

merezi, hortaz, euskararekin neurriz gaineko ametsik egitea.

Badaki J. Viaudek ere Europako aurrerapen teknologikoa zer bide 
egiten ari den. Ez da alferrik mundu zabaleko kontinente gehienetan ibilia. 

-
-

kulturala ere ez. Aurrerapenak ez du berez, ezinbestean, eskuararen galera 
eskatzen. Ez du euskal hizkuntzak, Vinsonen ustearen kontra, berezko tatxa-
orbanik. Gai da euskara, XIX. mendearen amaiera horretan, eguneroko bi-
zimoduaren poz-atsedenak, beldur-ikarak, nekeak eta itxaropenak adieraz-
teko: gustura bizi dira euskaraz, Bidasoaz ezker-eskuin, alde bietako 
euskaldunak. Miresmenez ikusten ditu inguruetako neska-mutil gazteak 
beren erromeria alaietan, dantzan eta pilotan, kantuan eta lanean, baita sa-

aparteko eragozpen intrintsekorik euskarak. Atzera baldin badoaz hizkuntza 
eta etnokultura hori, ez da hizkuntzak bere baitariko ezintasun larria duela-

-

ikuspegiaren arabera hizkuntzak ere natura-izakiak baitziren, gaineratiko izaki bizidunak bezala 
garapen katea batean sartuak zirenak. Garapen desberdineko hizkuntzak eremu berean gertatuz 
gero hil-ala-biziko lehiaketa batean sartuak izanki, ahulenek desagertu behar zuten orduan nahi-
taez. Garapen mailak, hizkuntzen kasuan, geroztik tipologiako lanetako atxikia izan den partika-

-



ko. Gizartean gertatzen ari diren transformazio demografiko, ekonotekniko, 
politiko-operatibo eta soziokulturalak dira, aitzitik, euskal hizkuntza eta 
euskal kultura ahultzen, baztertzen eta, azkenik, bideraezin bihurtzen ari 

-
go: beretzat behintzat ez dira miresgarri. Vinsonek aurreko pasartean azal-
dutakoak idatzi eta handik urtebetera, leku beretik begira ari delarik, hona-

-

primera siento existir

-
-

-

Cuaderno de notas

eta jatortasun etnokulturalaren arteko uztardura-bide posibleen eta ezinezkoen 
-

egin nahi den hori egingarria eta komenigarria ote den ez dago argi. Gogora-
tu Abbadiak galdera bera egina diela, urte-garai horretan bertan, Parisko jaki-

galdu eta guztiok hizkuntza handi, landu, doiaz baliatzea? Vinson ez zen 
tristatzen bertako hizkuntza xaharkituaren galeraz. Kaleko eta, batez ere, 
kanpañako herritarrak modernotasunean sartzetik gibelatzen zituen euskarak, 
eta zibilizazio-maila apal-apaleko antzinatasun batean atxikitzen: «Nous 
croyons qu’il y a plus à se féliciter qu’à se plaindre de la mort d’un idiome 
dont l’âge nous reporte à une époque de civilisation 
poztekoa zen gauzak horrela gerta zitezen: hizkuntza eranskaria izanik euska-
ra, bere garapenean bide erdi gelditu zen eta ondorioz, nahitaez, hizkuntza 
flexiodunak zituzten zibilizazioen ondoan zibilizazio primitibo eta osatu gabe 



Eskuartean zuten langintzaren klarifikazio eta adostasun-lanketa ideologi-
koa erdi-eginik zeukaten Iparraldean, ez erabat osaturik, Zaldubiren bizi-den-
boran: galga-freno handia ezartzen zion horrek bertako euskalgintzari. Alde 

-
zoaren muina hizkuntza eta etnokultura honen barne-egitura defizitarioan zego-

lan bat onik atera zitekeela eta, beraz, nahi izatea eta hartan gogor saiazea aski 

hala da orain ere, euskalgintzak bere gibel-erraietan zekarrena. Gutxitan iritsi 

Euskalgintzaren dimentsio sozial osoaz jabetzea eskatzen zuen horrek eta gu-

abiaburu eta ikusmolde markatuetatik ari izanik ere, horietariko bat.

-

1890etik aurrerako klarifikazio-saio ideologikoan eta horren araberako zabal-

irakaslan horretan jarraitzeaz gainera, Eskualdun kazetaren erredaktorea izan 

kazetari-lanean jarraitzeaz gainera Baionako katedraleko kalonje izendatu zuen 
apezpikuak, eta handik jarraitu zuen bere eskualgintza berezia bideratzen.

panoraman. Aski ezaguna bere ideologia xuria-eliztiarragatik, baina baita ere 
bere ekimen zabalagatik. -

-

bere ikasleen aurrean ez zuen izkutatzen, antza, bere ideologiaren iturburuak 
-
-



-
zarte molde oso bat zuen gogoan, ez eskuara bakarrik, eta gizarte horren al-
deko langintzan unatu zen bizialdi gehienean. Unean uneko transformazio 
demografiko, ekonotekniko, soziokultural eta politiko-operatiboen oso jakitun 
zen bera: dokumentu-oinarriei kasu egin behar badiegu gutxi ziren, garai 
hartako eskualtzaleen artean, begiak hain zabalik zituztenak. Gertatzen ari 

neurri zabalagoan praktikara eramanez, gizartegintza zen bere xede nagusia. 
-

Ametsak amets zirela, beste alorretan jardutea suertatu zitzaion ordea: kazeta-
-

Eskualdun kazetako langin-

-

dira eta berdin maita lezaketen bertze asko gauzaz. Ez litake menturaz ezinezkoa, bihotz gose eta 

-
kualdunaren nominara bildu zen. Iparraldean inoiz belaunaldi batean izan den parte-hartze zaba-
lena, seguru aski. Ez ziren guztiak, bistan da, berak sortu eta ekarriak. Bera baino adinez zahar-
xeago ziren haietariko hainbat, eta lehenagotik luma-lanean hasiak: berak bildu zituen ordea, eta 
urte luzez idazketa-lan berrian atxiki.

handienetarikoa: milaka irakurle bildu izana, aski base egonkorrez, euskarazko irakurtze-ahalegi-

handiak dira horiek, oso, Ipar Eskual herrira mugatzen zen astekari batentzat. Are nabarmenagoa 

fasea izan zen, irakurle-masa zabala eskuratze horretan, erabakigarria. Gure gaurko azterketa-
markotik zertxobait kanpora ateratzen da epe hori eta kontua bere horretan utziko dugu, beraz.

gainerako adituen ohiko terminologia teknikoari atxikiz gogoan izatekoa da, batetik, bertan 
egindako kodifikazio-lana: Ithurriren gramatika dugu, alde horretatik, plangintza-lanik egituratu 

lana bideratu zuen, aski neurri zabalean. Azkenik, eta bera iruditzen zait lanik garrantzitsueneta-
rikoa, stylistic cultivation
urteko jardunean. Berria eta egokia zen, batetik, estilo hori: eliza-esparruaz haraindiko problema 

azaltzeko aski baliagarria. Mintzaira landua zen, azkenik: frantses-eskuaren kontaktu jeneralizatua 
hiztun askoren ezpainetaratzen ari zen interferentziazko mintzamolde nahasitik bereizia eta esku-
arak, hartara jarriz gero, bere baitan zuen potentzial handiaren erakusgarri bikaina. Oso urruti 



euskalgintza hain gogoangarria. Planteamendu ideologiko globalean aski leku 
zentrala aitortzen ez bazion ere euskarari, hizkuntzari atxikia zuen gizartegin-
tzarako proiektu osoa: bere belaunaldiko beste inork baino eragin zabalagoa 

III.2.3. Zaldubi bidegile

Pertsonaia agiria izana da Zaldubi, bere garaian. Bazuen hartarako moti-
-

-
-

larik herrian, eriz eri kuraia handiz jarduna; Bidarrain erretore lehenik, eta 
Atharratzen gero; Baionako katedralean kalonje tituludun azkenik; bertan hil 

indar betea.

atentzio mugatua eskaintzen zien. Ez zegoen bera horrelako kontuekin denbora galtzeko. Are 

kontuan hartzen ez bada ezin uler liteke bere hainbat posizionamendu. Euskalgintzak garai hartan 

errespetuz aztertzen zituen, baina «hemen-eta-orain»go egoera soziologikoaren galbahetik iragaz-
ten beti.

-

-

-



eta Senperen ehortzia. Bazukeen cursus honorum horrek berak, besterik gabe, 
bere garaiko pertsonaia agiri izateko motiborik aski.

zertzelada horiezaz kanpoko motiboengatik dugu Zaldubi orain ere ezagun. 
-

-
rra gainerako bidegileen artean? Zertan izan zen senpertarra aitzindari, zertan 
destakatu zuen besteengandik? Zerk egin zuen berezi eta famatu? Ondoko lau 
ezaugarriok izan litezke, apika, Zaldubik euskalgintzari egindako ekarpena 
argien azal dezaketenak:

Egintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle. Orain arte ikusi ditu-
gun bidegile gehienak ez bezala, teoriarako eta antolamendu handie-

politikagintzaren teorizatzaile ere, Elizanburu salletarraren moduan. 
Eskualdun gisa bizitzea, eguneroko jardunean: hori zuen berak bere-
ziki maite. Ethnicity as doing zen berea, knowing
eta, nola ez, . Eskualdun sentitzen zen bera, lau saihetse-

horiek onduz, finduz eta argitaratuz saiatzen zen bera, ekimen handi-
en antolamenduan baino areago, eder-minezko bere euskal sena ka-
leratzen.

-
ogun hainbat gauza aski nabarmen aldatu behar izatea. Eskueran dugun informazioa hartu da 
hemen oinarri, ezinbestean. Gehigarrizko datuek, batez ere bere eskuz idatziek, aski bestelako 
gizona erakuts dezakete. Gerokoak gero, ordea, honetan ere.

-

Eskual herriak.
-

Escualdun pelegrinaren bidaltzailean, 
etorrian milaka lagunek kantatzeko; 1891n departamendu osoko erregezaleen arteko bazkarian 

komentua estrenatu zuten egunean, Adémak asmatu bertsuak xaramelatu zituzten; elizkizun bere-
zietarako kantikak ere asmatuak zituen: apez gazteen lehen mezan edo «apez sartze» egunean 
kantatzeko adibidez, eta «misioetarako bertsuak egiten zekien bikarioa» famatua bilakatu zen ka-



Lehen mailako plazagizon. Aphez argi eta langilea baino ondotxoz 
gehiago izan zen Zaldubi bere inguruko herritarrentzat: plaza-gizona. 
Elizatik kanpora ere asko aritzen zen, eta trebeki moldatzen. Gaizki-
esalerik ez zuen falta izan inguruan, ahapeka bereziki, ohikoa de-

-

-
-

Iparraldean egungo egunera arte bizirik iritsi diren eliza-kantikak 
sortu eta hedatu izana, euskara eta euskal ohiturak ikertzen eta ezagu-

-
tiko mingotsetan jardun izana eta, azken puntu horren ildotik, arras 

nortasunaren zimentarri handiena: plazagizon zen Zaldubi, iparraldeko 
bizitza publikoan.

Euskalgintzaren ikur. Adinean aurrera egin ahala, ordura arte euskal-
gintzan ibilitako bide luzearen esker-erakusgarri, lortutako ezagumen-
du zabalen aitortza gisa eta bere status sozialaren garrantzia aintzako-
tzat hartuz, euskalgintzaren ikur bihurtu zen Adema. Garbi hasi zen 

-
-

an: Zaldubi izan zen, ekitaldiaren bukaeran, buruzagi biei koplak 
kantatu ziena. Are nabarmenago gertatu zen hori Azpeitiko Euskal 

-

aldi berean euskaltzale errepublikarrek Elizanbururen omenez Saran 

d) Euskaltasun zabal eta jatorraren bultzatzaile pragmatiko

emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi». «Batzuetan ezin athertua, xaharra baitzen eta 

Eskualdun pelegrinen bidaltzailea
zuen, antza.

herriko ohitzez, sinesteez, jaidurez, Euskal herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez». 



da, hainbat lekutan, ezagun. Zazpiak Bat-eko kontzeptua ez zen berea. Bai, 
aldiz, kontzeptu hori kantu bidez euskaldun askoren amets erakargarri bihur-

Gauden gu eskualdun, euskaltzaleen himnoa bilakatu 

-
rrerantzean ere ondare hori konpartitzeko, aberasteko eta belaunaldi berriei 
transmititzeko aukera izatea. Abertzaletasun soziokulturaletik hurbilago zebi-
len horretan, nazionismo politiko-operatibotik baino. Beste nortasun- eta par-
taidetza-dimentsioak ukatu gabe, bertakoa, txiki-ahula, galtzeko arriskuan ze-
goena, azpimarratzen zuen berak.

Bazen bere proiektuan, horrezaz gainera, gutxitan azpimarratu ohi den 
eta, halere, euskarri ideologiko moduan iraupen luzea eta geroranzko proiek-
zio-ahalmen ukaezina izan duen osagaia: txikiak eta handiak elkarrekin bizi 

Oi-
haneko Legearen pareko izango ez bada, aniztasun-marko soziokultural bat 

-
ko, honela dio Ademak:

«Azkarrak duenean partida flakoa/
hauzia zoinena den erran gabe doa.»

-
na gizalegezko jokabide-kodea da beretzat, ezer baino lehen. Euskaldunon 

Sarako bertso saridun horretan:
«Otsoak bildotxari egin zioena/
jainkorikan ez balitz, nork liro kondena!
Jainko legetik kanpo zertan da zuzena?/
Galde zazu indarrez zoin den nagusi dena.»

noiznahi eta nonahi. Baditu txikiak, muga-ezintasun agiriez gainera, berezko 
doai-abantailak ere. Doai horiez jakitun izatea dagokigu hiztun-herri txikieta-

baino mila bider txikiagoa eta ahulagoa da ihia. Ez da, horrregatik, norberaren 
argiak ere alde batera uztea komeni. Ez gara inor baino gehiago, eta neurri 
kontuan txikiak gara benetan, baina iraupen-gogoa eta bizirik irauteko ahal-
mena ez dira horregatik, ezinbestean, gutxiestekoak:



Ihi gaixoa zagon hantxet ukhurtua; / gero ikhusi nuen berriz xutitua.
Bere mendretasunaz beraz salbatua, / hora, jende xehea, zure etsenplua.

Ha(r)itza eta ihia

Joan den mendearen 60ko hamarkadan indarturiko small is beautiful
slogana baino zerbait gehiago zen ikuspegi hori, Zaldubiren garaian, eta hala 

aparteko balorea. Egintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle, lehen mailako 
plazagizon, euskalgintzaren ikur eta euskaltasun zabal eta jatorraren bultza-
tzaile pragmatiko, badu merezimendurik aski Grazian Adema-Zaldubik bere 
bizi-denborako euskalgintzaren bidegile nagusien artean kokatua izateko.

III.3. Antolamendu nagusiak

Ezer gutxi esango dugu honetaz, aurreko pasarteetan kontu gehienak ai-
paturik baitaude dagoeneko eta aurrerago ere berriz heldu beharko baitiogu 
gaiari. Berariazko antolamendu gutxi dago Ipar Eskual herrian, langintza ho-
rretara emana. Euskalgintzaren aldeko antolamendu espresuak gero etorriko 

-

ez izan arren bistan da horixe zuela garai hartako zenbait antolamenduk bu-
ruan eta gogoan: euskal hizkuntza eta euskal kultura osoa bizirik atxiki eta, 

gabe ere bere lan-agendan haren aldeko ekarpenik egin zuten beste batzuek, 
bide batez, eta horiek ere gogoan izango ditugu.

III.3.1. Abbadiaren Euskal Festak

1851n sortu zituen Anton Abbadiak, eta bera bizi izan zen artean inda-

beste zenbait lekutan gero. Ipar eskual herrirako pentsaturik baziren ere hasi-
erako hartan, zazpi probintzietara zabaldu ziren gero. Ospatzeko lekuari dago-
kionez hiru fase bereiz litezke:

beharreko gaia da hau.



Noiz Non Zenbat
aldiz Oharra

Urruñan
beste lekuetan, trenbide berria zela-eta herri-

-

Saran 15

eta hego
19

-

-
-

-

ordea, bai: xurien bilgune bilakatu zen denboraren harian, eta errepublikazale 
gorriek beren antolamendua eratu zuten une batetik aurrera: Guilbeau-ren Euskal 

jendea erruz biltzen zen bertara, bai hurbileko ingurumenetik eta bai, zenbaite-
tan, aski urrundik. Etnokulturazko gorazarre-leku bihurtzen zen, eta bere oihar-
tzuna aski jardun-gune eta esfera sozial diferenteetara hedatzen. «Eskualdunok 

-
badia jaunari eta, hain zuzen, bera franko-prusiarren gerrara joan zenean ez zen horrelako poesia-
jairik ospatu. Euskal festa eta antzekoak eratzen beti aurrelari agertu zitzaigun»

Pertsularien guduak eta abar.

-
Piarres Ibarrart’en Koblak liburuan bertsolariaren 

-

honako zuzendaritza-taldea zuen elkarte horrek: Guilbeau burulehen, Duhart Uztaritzeko mera, J. 

-
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hemen gira» esateko modu zibilizatua zen, bakezko eta ageria, xumea baina 
behin-eta-berrizkoa. Eskualtasunaren elaborazio sinbolikorako bilgune eta leku-
an lekuko euskalgintza-saioen berri izateko truka-toki. Ez zegoen, orain erraze-

euskalgintzaren aldeko ekimenak bere arnasleku eta erakustazoka.

Arrazoibideaz gainera sentiera du euskalgintzak, ezinbestean, elikagai eta 
jardunbide. Sentieraren pizgarri eraturik zeuden festok, eta bere xedeari aurrez 

euskaldun izatearen bihotz-berogarrizko argudio sotil baina eragingarrien, 

eta hala izan ziren hegoan ere, Abbadiak bere azken urteetan bertaratu zitue-
-

III.3.2. Bonaparte printzearen lan-programa

euskal hiztun-elkarteen mintzajarduna dokumentatzeko hainbat lan eratzen 
hasi zen, berehala. Euskal hiztun-elkarte tradizionalen distribuzio geografiko-
dialektalak aparteko garrantzia izan zuen bere saioetan. Baita hiztun-talde 

harreman-sarea eratzeaz gainera bost ikustaldi egin zituen pertsonalki, xede 

full time cultivation
episodio ohargarri bati eman zitzaion horrela hasiera. Giro jakinean Eskual 
herriratua zen Bonaparte, euskalgintzaren alorreko hainbat lan eta hainbat 

gainera, eztabaida horri irtenbide bat eman zitzaion, bide batez.

dio utz dezala aduana eta berak ordainduko diola soldata oparoa, baldin hark agindutako lanetan 
-

kiko, Uriarterekiko eta gainerakoekiko harremanak.

Le Messager de Bayonne



Euskalaritza kontuez aparte garrantzitsua da Bonaparteren lan-programa, 

euskalari-, antolatzaile- eta mezenas-lanak mesede egin zion euskararen eta 

buru-argi elkarretaratzea eta, zenbaitetan, soldata finkoz hartara jartzea lortu 
zuen, hizkuntzaren izaera eta barne-aldaerak ordura arte baino sistematikoago 
arakatu zituen, eguneroko euskalgintzarako gero eta beharrezkoagoa zen 
euskal ortografia finkatzen saiatu zen eta Euskal herriaren dimentsio sozio-

prestigio-bide akademikorako urratsak egin zituen, horrezaz gainera. Eskual-
dun-jende xehearentzat bihotz-pizgarri gertatu zen, azkenik, ohiko joera itzu-

aprezio eta halako begirune ziola ikustea. Ekarpen ohargarria izan zen hori 

behera erori bazen ere bere programa, bide ohargarria eginik zuen ordurako 
Bonapartek abiarazitako langintzak. Zazpi Probintzien ezagutzak eta formula-
zio etnolinguistikoak ezin baztertuzko konkrezioa eskuratu zuten handik au-
rrera, lehen baino nabarmenkiago, bere programa haren ildotik.

III.3.3. Le Réveil Basque eta Eskualduna astekariak

, euska-
razko edo ele biko komunikabideek, hasi urtekari-almanak xumeetatik eta aste-
karietaraino. Azken horietan bi izan ziren, azterkizun dugun aldian, nagusi: bate-
tik Le Réveil Basque 
Eskualduna Astekaria baino ondotxoz gehia-
go izan zen Eskualduna, Xarritonek eta bestek ongi azaldua dutenez: codification

implementation
bereziki cultivation
hori iparraldeko idaztohitura trebatua, erraz itxurakoa baina hegoaldeko gehienek 
nekez imita dezakeguna, noiz-nola sortu eta garatu zen ulertzeko. Izana duen 
garrantziagatik ohar llabur batzuk eskainiko dizkiogu Eskualduna astekariari. 

-

-

-

Escualduna 

berria eratu eta hedatu zen bertatik, euskalkitik harantzagoko bateratze-bidean.



Eskualduna

baino nabarmenki talde koherenteagoa, aldizkariren asmoez eta bere 
bidezko euskalgintzaz ongi jakinaren gainean zegoena. Gorago azal-

editoriala, horrezaz gainera, eliz-agintaritzaren esparrura eskualdatu 
zen une batetik aurrera. Euskaldun-fededun paradigmaren sostengu eta 
defendatzaile sutsu izan zen Eskualduna, azterkizun dugun epealdi 

-
tan txertatzekoak ziren euskaldun-fededunen boz-emaile eta sosten-

eta itzalak itzal, euskalgintzaren eztabaidaleku kontzeptual gertatu zen 
behin baino gehiagotan. Bertan suertatu zen, esate baterako, Zazpiak
Bat

bestalde, honako datuok ageri dira han-hemen dokumentaturik:

1888   850
1889   950
1890
1891

1905 5.000
1908

-

Eskualduna Eskualdunako jerenteak, 



Begiratzen den aldetik begiratzen dela, oso zifra handiak dira horiek, 
-

puruagatik bestegatik ez balitz ere, astekariaren inplantazio sozialaren 
adierazgarri eta bere elaborazio sinbolikoen hedadura iraunkorraren 
esplikazio-iturri.

III.3.4. Larresoroko seminario ttipia

-
-
-

Ezin esan liteke, inondik inora, euskalgintzaren foko antolatu eta bera-
-

tik bere burua lanbide eta gizarte-status jakinera bideratu nahi zuten gazte 

horrek berekin zituen baldintza eta eskakizun zorrotzez: leku meharra zego-
kien, ikasbide arautu horretan, euskarari eta euskal kulturari. Bertara etortzen 
ziren ikasle asko eskualdunak izanik ordea, eta irakasle-andana bat ere bai, 
ikasle-irakasleen eta euskal estudioen arteko afizio-lotura bat eratu zen 
hainbatean. Afizio-lotura, zenbaitetan, eta hortik aurrera egiteko asmoak, 

Euskalgintzak sorturiko zenbait materialen gordailu edo bilgune ere izan zen 

antolatu zen bertan, XIX.mendearen azken hamarkadan. P. Xarriton-en esa-

pentsatua ugari ematen dio datu-multzo horrek, nolanahi ere, euskalgintzaren unibertsalei buruzko 
gogoeta egin nahi duen hizkuntza-soziologoari. Irakurle-masa zabala eskuratu izana ez da, askotanIrakurle-masa zabala eskuratu izana ez da, askotan 
besterik uste izaten badugu ere, hiztun-elkarte baten bizi-iraupenerako salbokonduktu handia.

-
moa 1898an, beraiekin Société patriotique basque

eta A. Abbadia seminario-buruez gainera, 
-



Grammaire Basque

préparation du Dictionnaire de Harriet et la fondation de l’Eskualduna
-

Eskualduna pour désigner la même réalité, 
Grammaire Basque -

autour de l’Eskualduna

Kontuz ibili behar da, halere, gauzari duen baino dimentsio handiagoa 
aitortzearekin. Euskalgintza mugatua, gehien-gehienetan Ipar Eskual herrira 

baterako, aski bere helburutik eta irismenetik kanpora geratzen ziren. Azkue 

-

III.3.5. Baionako kalonje-elkarte euskaltzalea

Zaila da, eskueran ditugun datu zatikatuen argitan, Baionako kalonje-el-
karte euskaltzalearen eraginaz hitz egitea. Berariaz bideratutako euskalgintzaz 

beti-beti erraza. Bada ordea, bide batezko euskalgintzaren alorrean bederen, 

horretan, gutxienez, kontuan hartzekoak: euskarazko elizkizunak, lehenik eta 
behin; dotrina-erakusketa, horren ondoan; elizliburugintza hurrenik; beila edo 
pelegrinaiak, azkenik.

-

en Eskualdun Ona

frantsesez eta latinez funtzionatu zuen, eskuara bazter batera utziaz, 1850-1900 epean.



-
-

aren ardatzetako bat, fede-bizitza eta fede horren araberako jokamolde-sorta, 
euskarazko mintzajardunean kokatzen zuen eskuarazko elizkizunak. Kanpoko 

Antzeko zerbait esan liteke dotrina-irakaskuntzaz eta elizliburugintzaz. 
Euskalarien eta hezkuntza-aztertzaileen artean aski azterturik dagoen kontua da 
hori: euskarazko liburu gehienak elizliburuak ziren, eta dotrina-irakaskuntzak 
leku zabala aitortzen zion eskuarari: iparraldean zabalagoa, itxuraz, hegoaldean 
baino. Esan dezagun, labur bilduz, 1890 ingurura arte dotrina- eta eliza-liburu-
ak izan zirela, maiz asko, eskualdunen alfabetatze-bide nagusi: horien aldean 

-
duraz ere nekez izan zitezkeen maila berekoak bertso-paper solteak eta une 
batetik aurrera kaleratzen hasitako kantu-liburuak. Alfabetatze-lana, bere zentzu 
tradizionalean, elizarena izan zen nagusiki. Baionako elizbarrutia aurreratuago 
ibili zen horretan, besteak baino. Bada motiborik, hortaz, bertako kalonje-el-
kartearen garrantzia azpimarratzeko. Ez kalonje guztiak, jakina, baina bai 

apezpikuek garai hartako sormen-, produkzio- eta banaketa-lan gehienak. Bide 
batezko euskalgintza zen hori guztia, jakina: ez, ordea, bigarren mailakoa.

Baionako kalonje-elkarteak horretan ere: saio biziak egin ziren apezpikutegitik 

horrela, eskualdun-fededun binomioa sendotzeko. Asmoa ez zen, berriro ere, 
euskalgintzazkoa. Ez hori bakarrik, bederen: eliztarren fedea pizteko eta eli-

antolatuak ziren, besteak beste, beila edo pelegrinaia horiek: top-down plan-
gintzaren eta bottom-up

-
rrek, eta ethnicity as being, knowing, doing

-

-

Ethnicity.
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-

-

-
-

-

Dudarik ez da elizgintza berri bat ari zela hor gorpuzten, eta lan hori 
eskualtasunarekin lotu zela hainbatean. Baionako elizbarrutiaren ekimen ho-

-
rria zen hori guztia, dudarik gabe, garai hartako eskualdunentzat: eskualdun-
fededunentzat lehenik eta behin, baina ez haientzat bakarrik.

III.4. Argitalpenak: Zweckprosa

Edermin hutsezko literatura zabalduz joan zen Iparraldean, ohargarriki, 
-

rretatik, kalitateari dagokionez nekez esan baliteke ere beti aurrera egin zenik 
esparru horretan. Bertsoa eta olerkia, muga argirik gabe hainbatean, ugaritu eta 

-

Zweckprosa famatuak bultzada ohargarria jaso zuen Zaldubiren 
bizi-denboran. Olabeaga izan zen, oker ez banago, horretaz lehen jabetu 

an jubilau urte sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lourdesen 
eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen orhoitzapena

Escualdunen Lourdeco canticac
Escualdun pelegrinaren bidaltzailea

Genio y Len-
guan, hori bera esan gabe ere horrekin erraz uztar zitekeen ideiarik jaurtikirik.



-
-

nagusitan garatu zen Zweckprosa hori:

-
buruak...

laborantzako liburua, Eskualdun kozinerra, 

5.  Komunikabideetan: urtekari-almanakak, batetik, hortik gorakoak bes-
Ariel Le Réveil Basque

Etxeberriren Eskualduna

1880tik aurrerako prentsa-askatasuna, ideia «okerrei» atea zabaltzen zielako 
zenbait euskaltzale xuri-muturrekok goraki deitoratua, aurrerabide gertatu zen 

III.5. Kontzeptu nagusiak. Terminologia

Kontzeptu jakinak kaleratzen, eta argiro izendatzen, lan handia egin zen 
mende-erdi hartan. Kontzeptu eta termino horietariko batzuk, ustez interesgarrie-
nak, azalduko dira atal honetan. Aparteko lekua eskainiko zaie, konkretuki, ondo-

-

III.5.1. Broader unity: Zazpiak Bat

Pluralezko Eskual herriak lehenik, eta singularreko Eskual herria gero, 
sarri agertuak dira liburu eta kantuetan, entitate etnokultural gisa normalean, 

Eskualduna
saila. Sail horrek jarraipena izan zuen, 1900etik aurrera, Jean B. Althaberen eskutik: 1900ean 
Ciberouko botanika edo lantharen jakitatea Houn-kaillu
berrien enthelegia Ciberouko laborarier.
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Zaldubiren bizi-denboran. Ez dago hor, berez, aparteko nobedaderik: aspaldi-
Euskalerria, 

Eskal herria, Eskual herria, Uskal herria -
naino, justu noiz sortua den jakiterik ez dagoelarik egungo egunean. Bada ordea 
etnonimo horrezaz gainera, garai horretan bertan, han-hemen gero eta maizago 

batasuna.

Batasun-asmo horrek konkrezio jakina hartua du XIX. mende horretan, 
berariaz euskalgintzarako sortutako gogo-ikurrean: Zazpiak Bat. Ilustrazio 
garaiko Irurac bat eta 1865 inguruko Laurak Bat ikurritz politiko-operatiboen 
parekoa da, zenbait aldetatik, Zazpiak Bat hori. Bere genesia Xahoren eta 

da gaurkoz ikurritz horrek XIX. mendean kurritutako ibilbide osoa zehatz 

bizitasuna, batasuna ordez, erabiltzen zuten ikurritz gisa garai hartako errepu-
blikazaleek. Orduan ere bateraturik eman ziren, hori bai, zazpi probintzien 

Association Labourdine l’Association Bas-
que

III.5.2. Glorious past: asaba zaharren goraipamena

Garrantzitsua da kontzeptu hori, garai hartako euskalgintzaren oinarri 
ideologikoak ulertzeko. Ez noski orduko euskalgintza osoa horretan oinarritu 
zelako, hartarako bultzakada emotiboa eta intelektuala eman zuelako baizik. 

-
reziki, are zabalagoko Eskual herri

eremu ohietan»



Eskualtasuna defenditzea eta euskal kultura indarberritzen saiatzea ez zen 
entitate zaharkitu baten aldeko apustu itsua egitea, oso urrundik zetorren eta 
loriazko aldia izana zuen altxor etnolinguistiko preziatua deskubritzea baizik. 
Deskubritzea eta, behinolako handitasun hari zegokion moduan, etorkizunera-
ko gorabidean jartzea. Abertzaletasun etnokulturalaren eta, are, soziopolitiko-
aren oinarrizko elementuak biltzen ziren ikuspegi horretan.

Gogoan izatekoak dira, alde horretatik, Agosti Xahoren hainbat lan 
glorious past horren para-

digmatik planteatuak dira. Aldiz autore beraren beste zenbait lan, Belaren 
atsotitzen bilketa esate baterako, mitogintzatik urrunago eta dokumentu-oinarri 
seguruagoz eginak dira: lehenaldi eder-balios baten testigantza eskaintzen dute 
horiek ere, eta glorious past

Eskaldunak ere orbita horretan sar liteke, zenbait aldetatik. Ez da 

III.5.3. Authenticity edo jatortasuna: eskualdun ona, egiazko eskualduna

Ethnocultural authenticity-ren korrelato hurbila da, plano pertsonalean, 
egiazko euskaldunaren kontzeptua. Abbadiaren eta Zaldubiren garaiko idazle 
askoren luman ageri da kontzeptu eta termino hori. Ez da elementu finkoa 
ordea, dinamikoa baizik. Belaunaldi biren jiran gainbehera dator egiazko 
euskaldunaren hasierako paradigma: eguneroko gizarte-bizitzaren «fenotipoz-
ko miseria» behinolako «genotipozko edertasun»az kontrajartzen da, gero eta 

-
-

zioz, singladura pertsonalez eta posizio ideologikoz hain diferente izanik ere 
bat datoz hirurak, funtsean, egiazko euskaldunaren formulazio paradigmatiko-
an eta bere gainbeheraren deskribapen gordinean. Jatortasun etnokulturalaren 
erakusgarri da termino hori, ez huts-hutsean adierazle etnolinguistikoa.

Jatortasun etnokultural hori berekin duen hiztunari, hizkuntza kontura 
mugatuz, euskaldun garbia esan izan zaio hegoaldean. Euskaldun garbiak 
egiten duen hizkuntzari, berriz, euskara garbia esan izan zaio Bidasoaren alde 

beste hau: «Populuak ez daki izan ere eskuara garbia eta garbia ez dena be-
reizten. Ez da ohartzen eskuara garbiz mintzo den ala ez».

Ele bakarreko euskal hiztunari, azkenik, zirkunlokiozko izendapena emana 
diote garai hartako idazle eskualdunek: escuara beicic ez 

-
tzo sortzez eskualdun ez direnez edo eskuaraz hitzik ere ez dakitenez».
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Eskualdun ona ere esaten zitzaion garai hartan, oso antzeko adieraz, 
egiazko eskualduna-ri. Egiazko eskualduna-ren edo eskualdun ona-ren tipifi-

demografiko, ekonotekniko eta politiko-operatiboen eraginez aldaketa sakonak 
-

mazio sakon horiei frenoa jartzeko, eta eskualdun jatorraren eredua zabalkun-
-

rudi egiazko eskualduna-
Elizanburuk egiazko eskualduna

erlijione sainduari bihotzez atxikia;
fedearekin ditu erakusten, badituela egiazko berthuteak;
bere ahotik ez da atheratzen ez solasik, edo elherik nihor ahalga edo 
gorri dezaketenik;
jainkoari lehenik eta gero gizoner da leial egoten;
bere hitzetan, bere egintzetan ez da nolanahi kanbiatzen;
lana maite du, eta behinere ez du utziko biharamunerat egun egin 
dezakena;
arruntki bizitzea lakhet zaio, baitaki luzaz bizitzeko segretuetarik bat 
hura dela; gastu alferrik ez du egiten, ez janean, ez beztimendetan, 
ez eta etxeko hatu edo mubletan;
bertzen ohorea ez lezake deusetan kolpa. Ez da ere bertzen egitekoe-
tan behar gabe sartzen;
bethi ekharria da bertzeri atsegin egitera, eta guziz erromesen lagun-
tzera;
ez zaio aski bera ona izatea; nahi du bertzeak ere onak izan diten;
aise lakhet zaio irri egitea eta egin-araztea.

Idealizazio baten aurrean gaude dudarik gabe. Abstrakzio eta sinplifikazio 
askotxo duen idealizazio baten aurrean. Zaila da ordea, kontuak horrela izanik 
ere, deformazio huts baten aurrean gaudela esatea. Garai bateko euskaldun-
jendearen artean aski zabaldurik zeuden uste-sinesmen, iritzi-jarrera eta joka-
bide arrunten bilduma argia eskaintzen du definizio-zerrenda horrek, bere 
distortsio guztiekin ere. Argitasun eta benetakotasun horrexegatik izana du, 
hain zuzen, egiazko eskualdunaren edo eskualdun onaren kontzeptuak hain-
besteko arrakasta eta hain iraupen luzea.

 euskaldun fededun terminoa baino zabalagoa da, he-
daduraz, eskualdun ona. Jatortasun-marka etnokultural guztiak biltzen ditu eskualdun onak, egi-
azko eskualdunak: horren barruan sartzen da fededun izatea ere, garai hartako eskualtzale gehien-



III.5.4. Euskaldun-fededun: euskaltzale (xuri)en ezin hautsizko binomio

ere da lau saihetsetarik agertzen. Zaldubiren bizi-denborako eskualdun asko 

Oker geundeke, ordea, binomio hori unibertsaltzat emango bagenu. 
Adibiderik ez da falta ezker-eskuin, fede-bizipena gainbehera datorrela esaten 
diguna. Eskualdun asko ez direla fededun: ez, behintzat, lehen bezain fededun 

horregatik, hainbat aphez euskaltzalek. Ez dirudi, aldiz, lehen une hartako 

Gorabehera guztiekin ere bizirik zegoen 1900 inguruan, xurien artean eta 
Leitmotiv

Escualdun
fededun, -
gungarri eta zirikatzaile ziren kontzeptu horiek paradero larrian bukatuko zuten 
ordea, Iparraldean bertan, XX. mendean: biak bateragaitz pertzibitu ziren 

eta, beraz, horiei buruzko xehetasun handietan ez sartu: bistan da luzarora 
errazago eta osoago eutsi diola bere buruari binomioaren bigarren atalak, le-
henengoak baino.

Bazuen euskaldun-fededun kontzeptuak, azkenik, zutabe etiko-moral ar-
gia: konformidadea. Ohiko fede-sinesmenaz, hizkuntzaz eta kultura materialaz 

lehen hitza. Garenak, harek egin izan gaitu; ditugunak, harek eman izan darozkigu; bizi gareno, 
haren eskutik ditugu bizia eta bizitzekoa; hari zor diotzagu, beraz, gure esker guziak.»

bainan bai eginbideak ongi bethetzetik, zeren bere eginbidea ongi bethetzen duen gizon prestua 
-

na da presondegietan eta galeretan laborari gutiago higatzen dela ezenetz tratulari, kargudun edo 



Emana zegoen argi, azterkizun dugun epealdiaren hastetik beretik, ideal betea: 
orduan bertan hezur-haragizko gizaki gutxik osoki betetzen zuena eta denbo-
raren harian gero eta idealago, eguneroko bizibidetik aldenduago, agertuko 
zena. Baina kontzeptu indartsua, onaren eta gaizkiaren arteko muga zehazten 
laguntzen zuena. Konformidadezko gizona zen, ororen gainetik, euskaldun-
fededuna.

III.5.5.  Préservation (euskara eta euskal kultura gorde, artatu,
ez galtzerat utzi)

Euskal Erria
gogoz hasiak dira bertako protoelite euskaltzaleak, mende-erdi horretan, pré-
servation, preservación hitza erabiltzen. Kultura osoaz baino gehiago hizkun-
tzaz ari dira, batzuek eta besteak, hitz horretaz baliatzen direnean. Ikus, adi-

Aniztasun soziokultural eta etnolinguistikoaren paradigman eraikia da 
kontzeptu hori eta, izena izen, egungo egunera arte iritsia zaigu. Egungo 
hizkuntza-normalkuntza, zenbait kontestutan, preserbazio kontzeptuaren adar 
gaztea baizik ez da. Badu aniztasun horren defentsak, nola ez, ekologismoa-
rekiko lotura argirik: bai orain, begian bistan denez, eta bai orduan ere. Ordu-
ko zenbait euskaltzaleren arbola-aldatze sistematikoa ez da, ezinbestean, ka-

Preserbazio-artak, beste hainbat kontzeptu giltzarrik bezala, modulazio 

-

-

-

abiaraztera baino. Aho biko ezpata gertatuko zen inoiz, klarifikazio kontzep-
-

hizkuntza indarberritzeko edozein saio seriotan.

bertze ofiziotako gizonetarik. Ongi bizitzekotzat laborariak ez du baitezpadako jauntzi ederrik 
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jende xehearen erantzuna.



IV. IPARRALDEKO EUSKALGINTZAREN EMAITZA NAGUSIAK

XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzak osagai nagusi bat baino 
gehiago izan zuen. Ez da harritzeko gauza, kultura-esparru osoa baitzuen 

-
gintza zabal haren hiru osagai izango ditugu kontuan, emaitzak aztertzeko 
orduan: osaera soziokulturalaren atala, hizkuntzari bizirik eusteko saioa eta 
hizkuntza onaren, eskuara garbiaren aldeko jarduna.

Osaera soziokulturalaren aldetik asmo jakina izan zuen mende-erdi har-
tako euskalgintza xuriak, luzaro nagusi izandakoak: Zaldubi sortu zenean edo 
bere gaztaroan indarrean zegoen ohiko bizimoduari ahal zen heinean bizirik 
eustea. Anton Abbadia har liteke xede nagusi horren aitzindari, bidelagun 
zorrotzak izan zituelarik han-hemen: batez ere han, apaiz xuri-erregetiarren 

ahalik eta eskuara garbienean egitea hitzez eta idatziz.

Batean zein bestean «ahal zen heinean», «ahalik eta gehien» egiten 
saiatu ziren garai hartako eskualtzaleak. «Ahal» hori ez da eskualtzale haien 
ekarpenak berekin dituen muga-eskasien edergarri huts: bai identity-, bai 
status- eta bai corpus-plangintzan eramandako bidearen ezaugarri handia 

-
tu nahi hura.

bizirik atxikitzea edo indartzea eta hizkuntzaren erabilera garbia zaintzea edo 

berberaz: behialako osaera soziokulturalari bizirik eustea zuen zenbait euskal-
gilek xede nagusi; beste zenbaitek, aldiz, euskarazko jardun-guneak, harreman-
sareak eta aurrez aurreko erabilera hitzez eta, une batetik aurrera, idatziz 
bermatu nahi zituen ororen gain; beste zenbaitek, azkenik, euskara ona, eus-

-

-
tzea, eta horren haritik ohiko esparruetan betiko moduan eskuaraz, ez frantsesez edo kaskoinez,
hitz egitea. Aldiz eskuara garbiaren kontuari, hagitz etxekotzen ari ziren interferentzia lexiko eta 
s/z -

Eskuara garbia



ziren noski ezin bateratuzko xedeak, baina bai bereziak eta beregainak. Bera-
riazko gainbegiratua zor diegu, horrexegatik, hirurei.

IV.1. Eskual herriaren osaera soziokulturala

identity-
eta status-

. 

eskualdun-jendeak ordura arte berekin izandako hainbat uste-sinesmen, jakite, 
balore eta iritzi, ohitura eta jarduera bizirik atxikitzea, eguneroko bizimodu 
arruntean aplikatzen jarraitzea eta belaunaldi berriari osorik, ahalik eta osoen, 

Martin Guilbeauk eta Albert Goienetxek, Jean Pierre Arbelbidek eta Elizanbu-

Partez bai. Partez lortu egin zuten beren helburua, euskal etnokulturari 
bizirik eustekoa. Zuhurkiago esanik, jarraitasun etnokulturalaren xedea lortu 
egin zen partez beren bizi-denboran eta lorpen hori, hein batean, eskualtzale 
haiei zor zaiela pentsa liteke. Ez dago dudarik, adibide ezagunenak baizik ez 
aipatzearren, ohiko jan-edanak eta jolasbideak, janzkerak eta lanbideak, gura-
soenganako errespetua eta hi/zu terminoak bereizizko trataera, kaletik etxera 

euskaldun-fededun binomioa ere, 
bizirik zirela 1900 inguruan.

-

bezain sendo ote zeuden? Ez: transformazio sakona izan zuen eskualdunen 
osaera soziokulturalak: azal beraren pean aski aldaturik zegoen Zaldubiren 

-

bestelakoa baizik: gizarte-berrikuntzaren ondorioz gero eta beharrezkoago bihurtzen ari ziren 
neologia ugariak eta, are, joan den mendeetako ibiliak eskuara xumeari erantsiak zizkion milaka 
maileguren ordezko hizperri «jatorrak» zituen berak amets; Eskualdunaren kazetari-buruak ez 
bezala zazpi herrialdeetarako idatz-hizkera batua lehenesten zuen berak, bestetik. Itxaropen handia 
zuen Broussainek, azkenik, euskararen barne-sorbideez osaturiko lexiko-berrikuntzan, nahiz eta 
gaiago zen, izan, eskuara on 

-
ara-eredu hura benetan aplikatzen. Ondorio praktiko handirik gabeko codification-stage delakoan 
saiatu zen Broussain, sarritan, lexiko-berrikuntzaren alorrean. Inplementazio-alorrean jardun zuen 



haur-denborako hainbat uste-sinesmen, jakite eta jarduera, balore eta iritzi. 
Eskualdunak beste herrietatik gehien bereizten zituen ezaugarri soziokultura-

bertatik jaso litekeen neurrian,

gainera bere lekua eta erakarmena atxikitzen zuen igandez, festaburuetan 
edo feria-egunetan. Euskaldunon kirol nazionaltzat hartu berria zuten 
Zaldubik eta Goienetxe medikuak, eta aparteko balore sinbolikoa atxiki-
tzen zitzaion oro har. Zaldubiren haur-denborako pilota-jokoa eta 
1900ekoa ez ziren ordea gauza bera. Izen beraren pean aski errealitate 
diferenteak zeuden gorderik: «pilotan egitea» ez zen gauza berbera 

-

gehiago. Beheraldi batean eroria-edo zegoen bertako pilota-mundu hori 

kariaz eginiko pilota-partidetan, esate baterako, «les joueurs de paume 

-
tekeen hori, jakina. Donibaneko gertaera ez zen ordea, ezinbestean, ka-
sualitate huts. Anton Abbadia aski kezkaturik agertua zen, hil aurreko 

ahulaz jabeturik, haurren artean pilotaren eta harekin batera gainbehera 
zetozen beste zenbait ezaugarri soziokultural promozionatzeari ekingo 
zitzaion handik oso urte gutxira: «haurrak ikas zazue / eskuaraz mintza-

1860an eguneroko bizimoduaren gertakari arrunt, ezin aldenduzko eta 

Interes handia zuen berak kontuotan, aski interes «interesatua» nolabait esan, eta inork baino 
espreskiago idatzi zuen kontu hauen gainean. 1889ko bere Lehenagoko eskualdunak zer ziren, 
hiperbolazko eta interes ezin argiagoen eraginezko distortsio guztiak aintzakotzat hartuz ere, ezin 
alboratuzko iturria dugu kontuon gaineko informazio esplizituaz baliatzerakoan. Garai bertsuko 

eta propaganda aldetik ez da aurrekoa baino makalago hazpandarra: hiperbolazko idazkerari ba-
daki, ordea, neurriagoko azalpenak kontrajartzen eta, batez ere, inor gutxik bezalako ikusmira 

lehen hurbilpenezko konparazio-gune moduan. Bertako balio-irizpenak alde batera utzita, datu 
gordinen deskribapenean badirudi kontu asko egiatik hurbil dabiltzala: zenbaitetan, espreski 
egiaztaturik daude beranduagoko historia-lan zabaletan.

-
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jendetsu izandako jokaera, jai-egunari edo aldian behingo okasioei 
aparteko distira ematen ziena, ahultzen, bakantzen eta «bazterreko» bi-

Galera hori ez zen kirol alorreko jatortasun etnolinguistikoaren kontua 

eta are Probintziaz haraindiko elkarretaratzeak gertatu ohi ziren sarri 
pilota-partida horietan; bestela elkarrekiko kontaktu-aukera handirik ez 
zuten euskaldun-multzoak elkartzeko aukera eskaintzen zuten, ipar zein 

-
nen arteko harreman-sare zabalago horiek ere ahulduz zihoazen.

Zabalduz eta indartuz ez baina ahulduz eta bakanduz zihoazen horiek 
ere. Kantuen ahoz ahoko transmisioa badirudi nabarmen ari zela 
galtzen, liburuxka bidezkoa gelditzen zelarik euskaltzale-multzo jaki-
nen azken gordeleku. Batzuen ustez abiada bizian ari zen kantu-xara-
melen galera hori gertatzen: «nehork kasik ez dazki gehiago gure ai-
tzinekoek emaiten zituzten kantu zaharrak eta guziz kantika ederrak 

begien bistan: herri-giro arruntean ohiko jolasbide ziren izatetik 
atzerritarrei begira egindako folklore-azalpen exotiko izatera pasatzen 
hasiak ziren: hots, eskualdunen osaera soziokultural eguneratuaren 

onak esistituko ziren alde batetik, zenbaiten esanean, eta txarrak

Elizgizonen jokaera ez zen horretan zeharo alde batekoa. Egia da haietariko askok, 
Zaldubi buru zelarik, estimu handitan zuela pilota-jokoa eta, oso begi onez ikusteaz gainera, bai 

1894ko Notice 
sur le Jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques
ere, edozein momentutan eginiko pilota-partida begi onez ikusten. Meza nagusi garaian eta aste 

denboran, zeren gisa hortan galtzen baitute, emeki emeki, bai jokhariek bai behatzailek beren 
fedea, duten erlijionea, eta hola baitzeie ezeztatzen bihotzean Jainkoaren beldurtasuna bera», 

balin bada plazan eta heien nazionekoek badute irabazten, aditzen dire oihuz, gehienak, beren 
mokanesak inharrosiz eskuan, beren bonetak edo xapelak altxatuz airean». Gogoratu, era berean, 
iparraldeko pilotariek hegoaldera ekarritakoa dela Agur Jaunak 

-



onak bakantzen ari ziren, eta txarrak nonahi hedatzen. Eguneroko 
bizimoduaren aisialdian berezko jarduera markatu gabe izandakoa 
elementu etnikoki markatu bihurtzen ari zen. Bere-bereak zituen fun-
tzioak galtzen ari zen, eta aski sinbolikoak eskuratzen. Antzeko ondo-
rioak atera litezke, labur beharrez aipamen hutsean utziko baditugu 

-
ñan batez ere, etxondoaren herentzi neurriak lagun zituela, famili 

Europako bilakaera nagusia antzematen hasia zen ordea hemen ere: 

barneko hierarkia-egitura zurruna, zu/hi elementuen eta antzekoen 
bereizketa menderik mende bizirik gordetakoa, ahultzen eta gesaltzen 

ez da gaizkirik, ez gaizkiaren egiteko hirriskurik. Aldiz, dantza tzarrak dira kontra dantza guziak, 

-

-
-

pertsu-
guduetako bertsoen kalitateaz eta freskotasunaz bada ordea kexurik, 1880 ingurutik aurrera. Ke-
xugile nagusietako bat J. Vinson izanik kontuz hartu behar da balio-iritzi hori. Bertsogintzaren 
beraren osasun-indarraz bezainbat, gehiago ez bada, bertsogintzaren bidez transmititzen ziren 

jantziak: berek egiten zituzten «beztimenda heien pharte bat edo anhitz, familiako linja guzia 
bezala». Beztimendetan izandako xinpletasuna galdutzat ematen da handik hirurogei urtera. Ikus, 

behatzen ziren lan guziak, salbu ereitea, emaztek eginak ziren».

sartu ilhuna baino lehen, are amak errandako orduan», edota 1889: 50: «Afalondoan errosario 
santua familian orok erran».

ere, familia horren partaide dira.

«artzain zahar guziek zu erraten zioten Josep-i eta hark orori hi, to eta no».
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-
tzen hasiak ziren, kale-giroan eta erdi- edo goi-mailako gazteen artean 
batez ere. Elearteko nahas-ezkontzak errazago egiten ziren, itxura 

-

eta horren bidez etxe-giroa erdalduntzen: 1900 inguruan ez zen hain 
arraroa eskualtzale buruzagi zenbaiten haurrek eskuaraz egiten ere ez 

Oro har, eta labur bilduz, Europa osoko fenomeno zabala ari zen Eskual 
herrira ere iristen: Gemeinschaft zaharraren galera eta Gesellschaft berriaren 

Gemeinschaft-giroan osasun betean izandako 

egin ahala, gorantz egin zuten beste batzuek. Kontsumo-zaletasunak, adibidez, 

-
rraldera eginiko txangoaren berri-ematean bertako giroaz zer dioen. Bat datoz, funtsean, batzuen 
eta besteen azalpenak.

Gemeinschaft horren erakusgarrietako bat auzolana izana dugu. Urte osoko mila 
gauzatan islatzen zen lehen auzolan hori: «belhar edo ogi sartzetan, edo bertze behar orduetan, 

1900 inguruan nekez bilatuko dugu, are idazle tradiziozaleen artean, Gemeinschaft-en hain gorai-

ditut ene aldian. Ez dezazula erran: «gaizki heltzen denarentzat hanbat gaixtoago; antola bedi». 

natzaio esku ematera». Eta ongi eginen duzu eta zure aingeruak ekharriko du zure egintza Jain-
koaren aintzinera eta Jainkoari etzaio ahantziko eta behar-orduan laguntzaileak igorriko darozki-

ditu bere haurrak, bainan hauzoak hauzoari esku ematea zor dio; saritzat izanen du bere aldian 

arropetan, ezen ez zerbait aldaratu urthe guziez, gero zer gertha ere.» Berea da, orobat, beste 
baieztapen hau: «eskualdunek maithatu izan dute garbitasuna. Kasu guti zuten egiten lehen 

oihantzaina, prozeberbal bat eskuan»; «Jaun erretorak ukhan zizun meriatik paper bat»... Oro har, 
hitzean oinarritutako kultura batetik idatzizkora pasatzen ari da gizartea, zenbait esparrutan. 



profesionaleko aldaketek eragin bizia izan zuten osaera soziokultural horretan: 
bai status sozialaren birmoldaketan eta bai horren ondoriozko izendapenetan. 
Status sozialean, oro har, herriko aphezari lehiaketari berriak sortu zitzaizkion: 
bera bezain «ikasi-jakintsun»ak ziren gobernamenduaren eskoletako errientak 
batetik, eta medikuak bestetik. Rol-banaketa berrira egokitzea eskatu zuen 

-

guretzat doktorrak, bainan dira gure herrietako oilarrak». Antzera gertatzen 
hasia zen, lehenxeagotik, herriko aphez-jendearen eta gobernamenduko eskola-

-

-

Jan-edanean ere aldaketa nabarmenak gertatu ziren: kantitateari dagokio-

seguru; bai aldiz, sinaturiko dokumentua.
Mystères de Paris, Le Parfum de Roma eta beste zenbait. 

neskato gazeta irakurtzalesak eta gutiago oraino roman-ak leitzen dituztenak». Bestelako aldake-
ta ohargarririk ere gertatu zen, halere, Elizanburuk bere liburu hori argitara eman ondoan: esku-

Eskualdun
ohargarria eskuratu zuten.

ez zen ikhusten jaunik baizik gazeta eskuan» Prentsa-askatasuna noizkoa den jakinik ez dago 
horretan zertan harritu. Kasu honetan, halere, mesederik ere ikusten dio lasalletarrak ohitura be-
rriari: «Bizkitartean, zortzian behian haren leitzea, on dela, iduri zaut, bai eta abantailos. Jakiteko 
erresumako eta herri-inguruetako harat-hunatak eta berriak, bai eta bihiaren, kabalen eta asko 
gauzen prezioa merkatuetan». Bere neurrian, ordea: «Bainan egun guziez berriketari bat eskuan 
ikhusten diren ofiziale eta nekhatzale batzuek, iduri dute gezurketa dabiltzala, edo, lanean ez ari 
nahiz, ez dakitela nola denbora pasa».

Balorazio objektiboago baterako ikus Patxi Altuna 1986.



-

-
neko oturuntza dibertsifikatuz joan zen oro har. Barau-bijiliak ere apenas lehen 

Puntu nagusietariko batera garamatza barau kontu horrek: euskaldun fe-
dedun binomiora. Eskualdun fededunaren eredura edo, nahiago bada, iparral-
dean sarriago aipaturiko egiazko eskualdun -

da bere egiazko eskualdunaren definiziotik urrun zeudela 1900eko gizon-

esandakoa ezin da hitzez hitz hartu. Jan-edanaz edo janzkeraz, dantza-jauziez 
eta abarrez ari denean aski datu materialak eskaintzen baditu, urrunago doa 
egiazko eskualdunaren alorrera pasatzean, karakteriologia kolektiboa tipifikatu 
nahirik. Erreferentzia horretatik aldendu beharra dago beraz, lehen hurbilpen 
gisa kontuan hartzeko baliozkoa baldin bada ere. Idealizazio eta guzti, bistan 
da erlijioak biziki inpregnaturiko balio-kodeetan eraikitako tipologia duela 
berekin egiazko eskualdun horrek. Kristau izaten jarraitzeko ez zegoen, jakina, 

izaten jarraitzea.

zein den: indar betean ez, baina bizirik zirauen kristau-fedeak. Bizirik eta, 
zenbait aldetatik, indarberriturik. Zer neurritan egin zuen eskualdunen fede-
ak behera, eta erlijio-munduaren zer esparrutan? Elizanburu kexu zen oso 

euskaldun fededun binomioa ahultzen ari zen: «Jaun erretoraren nahigabea: 
eskualdunen fedea ttipitzen ari da eta erlijionearekin joan dire fidelitatea edo 

-
hienean antzeman zen eta zenbait lekutan, Irlandan bereziki, aparteko kalamitate-iturri gertatu.

-
-

Garizuma-aldi bi gainera, ez bat. Antzinako giristino onek «urthe guziez bi garizuma» zituzten: 
«bat guziek bezala, bazko aitzinekoa, eta bertzea abendoa, Eguberriko bestarat preparatzeko» 

Advent
egiazko eskualdunaren definizioa, Elizanbururen baitan, zein den: ikus 

egiazko eskualdun horren ezaugarrien artean ez dela 

eskuarazko argitalpen batean, irakurle guztiek ezinbestean eskualdun izan behar zutelarik. Ez da 
hipotesi posible bakarra, ordea.



leialtasuna bera ere». Guztiak ez ziren ordea iritzi bereko. Ikuspegi integra-

-
-

katu da gure Aiten fedea? Egunetik egunera, ilhunduz eta flakatuz doha». 

amodio handian da, Bihotz Sakratuaren aldeko debozio amultsua indartsu 
. Ba-

dira halere, bere esanean, «tristeziazko arrazoi handiak: fedea flakatzen ari 
-

txua». Eguneroko berrikuntza sotiletan aspalditxo antzematen hasia zen, 
nolanahi ere, fede-ahultze hori: mirakuiluenganako sinesmenean, adibi-

Zer esan, azkenik, euskaltzaletasunaz beraz? Gora egin al zuen XIX. 

1900 inguruan? Gainbehera etorri al zen? Ustez baino konplikatuagoa da 
galdera horiei erantzutea. Erantzun zuzenak «zer, non eta nork» bereiztea es-
katzen du, nolanahi ere. Euskaltzaletasunaren kontzeptua bera transformatu 
egin zen, hasteko, mende-erdi horretan. Beste uste-sinesmenekin, bestelako 
jarrera eta jokabideekin uztartuz joan zen: lehen ez bezalako eskualtzaletasuna 
erakarri zuen horrek. Zail da, horregatik, euskaltzaletasunak izandako bilaka-

ene ustez, honako hau da:

bakarrik. Aldekoetan, apaizek beraiek eragin bizia zuten. Bere hitzetan esanik, «Eskual herrian, 

arimetan sarraraziz:

giristino onak ikusi ditugu ardura mahai saindurat hurbiltzen;

bihotz eta amodio guzia lan horretan emana du; eta

bederen, familia giristino guzietan».

egin da, itxuraz. Atzerapausoak eta arriskuak ere hor daude, ordea: «Eskual herrian, bertzetan 
-

tzat atxikitzen dutenak, Aita Saindua eta Eliza burlatzen, Erlijioneko gauzak eta Aphezak oinen 

-



berariazko euskaltzaletasunik ageri. Eguna joan eta eguna etorri esku-
araz, eskuara hutsez ari zena ez zen ezinbestean, iritziz eta sentieraz, 

edo kaskoinez ez zekielako egiten zuen haietariko hainbatek eskuaraz 
-

ideologizaturiko eskualtzaletasuna zen 1850 inguruan, oro har, eskual-
dun-jende xehearena.

euskalgintzari dagokionean, nahiz eta gainerakoan oso konstelazio 

Protoelite jakinetatik aparte eskualtzaletasuna zabaldu egin zen, hein 
batean, klase hiritar berrietara eta, azkenik, herritar xumeen artera.

ere ez zuten, gainera, nagusiki eskuaraz egiten: ez etxean eta ez gizar-
te-bizitza zabalean.

-
rien eta gorrien alorreko alderdiak. Zaldubiren gazte-denboran ez be-
zala, eskualtzale xurien eta gorrien arteko harremanak mingosturik 
zeuden oso 1900 inguruan. Eskualtzale-adar bakoitza nor bere bidetik 

biltzar paraleloa egin zuten gorriek Saran. Alderdi biak biltzar berean 
-

sartzekoa genuke erabat.
-

-

ideiak herriko mutiko batzuek hartuz halako zarata eta istilua sortu zuten, kantuz eta irrintzinaka 
ez ziotela atharraztarrari hitz egiten utzi». Xaho kargulant-kargudun-funtzionarioen aurka ari ohi 

Eskualtzaleen Biltzarra sortzeko 
proiektua bera. Badakigu besteri, Sabino Aranari eta bere segidakoei, egotzi zaiela ehun urtez 
istilu haien ardura, osoa edo nagusia. Badakigu, orobat, topikoak eratzea ondotxoz errazagoa dela 
ezabatzea baino. Ez dago ikusi besterik.



Alderdi bien arteko zubigilerik ez zegoen ia, adin batetik beherakoen 
artean: salbuespen ohargarria zen, alde horretatik, Zaldubi. Eta

-
agoa, 1900 inguruko eskualtzaletasuna: eskualtzale izateak eskubide 
eta eginbehar jakinak ezartzen zituen, hainbaten ustean.

hagitz gehiago, kongresu-biltzarretan eta festetan ageri zen jendetza kontuan 
hartzen bada. Baina eskualtzaletasun berri horretan oso ikuspegi eta konpro-

-
ko: trasformazio soziokulturalaren baitan zer neurritan lortu zen mende-erdi 
hartan ohiko bizimodu tradizionalari, bizimodu haren ezaugarri nagusiei bere-
ziki, bizirik eustea? Zer neurritan lortu zen transformazio autorregulatua, 
«zaharra eta berria» modu berezian uztartuko zituena? Galdera bi horien 

-
gitu nahi izan dena.

IV.2. Hizkuntzaren erabilera

Eskuara gorde, artatu, galtzerat ez uztea: hori izan zen Zaldubiren bizi-
denborako euskalgintzaren helburu nagusietako bat, nagusia ez bada, ipar eta 

-

eskuratzea? Zein eskualdun-motak jarraitu zuen eskuaraz egiten, zer jardun-
esparru eta zein harreman-saretan? Zein mintzaldatu zen? Balantzea gazi-ge-

Belaunez belauneko perspektiba zabalean atzera egin zuen, oro har, 

language shift-en lekukotza 
-

tarrapatan. Arronkal eta Izaba: bertze orduz hango egoiliarrak oro eskualdun 
garbiak ziren. Orai aldiz ezin gehiago nahastikatuak dire. Aitaso-amasoek ez 
dakite eskuaraz baizik mintzatzen; berrogei urtetako burasoak erdizka mintzo 

gainbehera horretaz eta ez, antza, horretaz jakitun izateko motibo argia zukeen pertsona jantziago 
askotxo.



dire: zaharrekin eskuaraz, gazteekin españolez. Gazteak aldiz, eta bereziki 
haurrak españolez baizik ez dakite mintzatzen. Ene adiskideak zioen etxe 
berean ikusi zituela horrela mintzo, adin arau; zaharrak eskualdun, bitartekoak 

Datozila español-eskualdunak mendiez hunaindirat: guk heientzat bezen-
bat erraiteko badukete heiek guretzat. Ezen gutartean ere ondikotz ikusgarri 
bera dugu begien aitzinean: zaharrak dire bakarrik beti eskuaraz mintzo. Bi-
tarte adinekoak erdi eskuaraz, erdi frantsesez. Gazteriak ere badauka oraino 

-

tokitan osoki frantseserat eroriak dire. Ala frantses polita derabilate mihietan! 
Zer nahuzue ordean, uste badute jaunago direla eskualduntasuna utzirik fran-

Eskualduna
Eskualduna

ustean argi dago baietz, eskuara galtzen ari dela: «batzuek irri, bertzek beltzu-
ri dagigute, gure mintzai ederra eskuara galtzerat doalako beldurra erakusten 
dugun aldi oroz. Zer imintzio zazkigu, gizona? zauntan erraiten azkenik atzo 
adixkide batek. Eskuara galtzera doala, zer derasaguzu? Ez duzu bada ikhusten 
eskuara ez dela izan behin ere azkarrago eta garbiago? Ene buruarekin buruz 

garbiz mintzo. Anitzi ederrago zaiote frantsesez mintzatzea, ustez frantsesa 
errotik badakitela. Alegia eskuaraz mintzo direnean ere, beti edo ardura 
frantximant hitza dariozkate. Egiazki trufaz bezala mintzo direla iduri dute. 
Bainan ez da trufarik; zin-zinez ari dire; batzu ezazolakeriaz, bertzeak zozo-
keriaz, ustez ederrago den».

galera zergatik gertatzen ari den galdetzen dio kazetariak bere buruari, eta eran-

galtzen uzten. Arrotza orotaz emeki-emeki nagusitzen ari zaigu. Eskualduna ez 
da gehiago ez bere lurren, ez bere haurren ez eta ere askotan bere buruaren jabe 

daki nor, eta zer, eta nondik hona etorritako batzuez beteak ditugu. Urrats bat ez 
dezakegu egin Donibane-Ziburuko itsasaldetik Santa Garaziko mendi-zokoetarai-
no, jaun eta andre franximant zenbaitekin topo egin gabe.

Eskualduna
-



emazteak; nola bizi ziren, nola mintzo, nolako egoitzetan eta nolako apaindu-
retan. Zerk duen edo zuen egiten bereziki eskualdunaren eskualduntasuna. 

lekuren antzekoa izango dela. Bizirik dirauen artean azter dezatela beraz, eta 

beranduegi izango da horretarako ere.

Bai, aitor dezagun: ohiko beste gauza on eta eder askorekin batera badoa, 
galtzera doa eskualduntasuna ere. Inon baino argiago antzematen da hori 
mintzaeraren gorabeheran. Ezin ukatuzko egia da. Itsu izan behar da ez 
ikusteko, nola eta zenbat burutatik galtzen ari den eskuara. Azken aldian ai-
patu duguna, bazter-herri erdi-eskualdun erdi-gaskoi direnetan gaskoia ari 

da beraz errudun? Eskualdun argituak, buruzagiak. Zerbait direnak eta zerbait 
dakitenak edo jakin behar luketenak. Batez ere eskola-arduradunak, maisuak 
eta maistrak, fraideak eta mojak barne. Mojak eta fraideak ere ba ote errudun? 
Bai horixe: mojak gehiena, gainera. Ez nuke noski haurren ongile handienez 
gaizki hitz egin nahi. Baina egia esan behar da beti: ez du eskuarak errudun 

ttikietan, eskola-arduradun horiek guztiak baino. Denak dira berdintsu edota, 

ez dadin, ça leur est bien égal

Ez naiz mintzo sortzez eskualdun ez direnez edo eskuaraz hitzik ere ez 

-
menduko eskoletan ari diren maisu-maistrak, nahiz balegokeen haietaz ere zer 
esan. Baina haiek behintzat badute aitzakia, eskuara baztertzeko. Goragoko 
buruzagien aginduz, frantsesa erakusten dute soil-soilik. Gaizki dago hori, 

irakurtzen eta izkribatzen ikastea baino, frantsesarekin batean?

Baina gobernamenduaren eskoletako maisu-maistrek egin ez dezaketena, 
fraideek eta mojek egin dezakete: mojek batez ere. Mutikoek baino frantses 
gutxiagorekin aski dute, izan ere, neskatxek. Mojak burujabe dira gainera, 
kasik erabat, eskola-liburuen kontuan: nahi dutena irakats dezakete, eta nahi 
ez dutena ez. Gobernamenduko buruzagiek ez dute han deus ikustekorik. 
Badirudi, beraz, moja eskualdunek eskuara zaindu behar luketela beren esko-



-
raz otoitzak, eskuaraz dotrina, eskuaraz elizako kantuak.

zenbait herritan igandez neskatxa gazteak elizan kantuz frantsesez aditzea 

-

Goiko azalpenok irakurrita, ezin ukatuzko gertaera baten aurrean gaudela 
dirudi. Zer neurri eta zer dimentsio du ordea, benetan, gertaera horrek? Bere 

eskualde osoez dihardu edota Eskual herri osoko fenomenoa deskribatzen ari 

galtzen? Zein eskualde edo herritan? Zein gizarte-sektoretan? Zein agerbide 
eta hedabidetan? Zein jardungune, harreman-sare eta situaziotan? Gertatzen ari 
den mintzaldatze edo language shift hori zehazki ubikatu beharra dago Esku-
al herriko espazioan, bai fisiko-territorialean eta bai soziofuntzionalean. Zail 
da eskueran ditugun datuen argitan, galdera horiei erantzun arteza ematea: 
informazio gutxi dago horretaz bildurik, eta are gutxiago kontzeptualki elabo-
raturik. Dagoen apurretik badirudi, halere, ondoko azalpenok baliozkotzat 
eman litezkeela.

a)  Eskuararen galera espazio fisiko-territorialean: non (zein lekutan) ari da 
eskuara galtzen?

Galdera horri Pierre Broussainek emana dio, dakidan neurrian, erantzunik 
-
-

eskualherrietan nahiz gue mintzaia zaharra oai artio aski azkar den, halee 
-
-

Urrutik uste zuena baino apalagoa izatea, intentsitatez edo erritmoz. Erritmo 
kontuak alde batera utzita garbi dago, ordea, galeraren gune nagusiak non 

-
tentea da, geroagoko faseez jasoa dugun informazio soziolinguistikoarekin. 
Badago motiborik, beraz, oso oker ez dabilela uste izateko eta, horrenbestez, 
informazio hoberik bilatzen ez den artean ontzat emateko.



b)  Eskuararen galera diferentziala gizarte-geruzetan: zer jende-moduren 
artean ari da eskuara batez ere galtzen?

Pierre Broussain dugu berriro informazio-iturri: «Jende xehia beti jende 

Eskualherriko jende handiek miiku, aphez, notari, abokat aspaldian eskuara 
utzi dute frantsesez edo españolez artzeko eta hek bezala iteko jende xehiak 

-

teoria soziolinguistikoarekin, batetik, eta beste zenbait iturritako datuekin 

jaunek errazago jotzen dute frantsesera, oro har, herritar xume askok baino. 
Euskararen salbazioa, hain zuzen, inondik etortzekotan goiko jaunek eskuaraz 
gehiago egitetik datorrela uste du bertako zenbaitek. Bai hitzez gehiago egi-

izan ere.

c)  Eskuararen galera diferentziala espazio sozio-funtzionalean: zer jardun-
-gune, harreman-sare eta funtziotan ari da eskuara batez ere galtzen?

Etxean eta lagunartean eskuaraz egiten segitzen zen 1900ean, aski neurri 
zabalean, Iparraldeko herri-herrixka txikietan, kanpañan eta are herrigune 
hazixeagoetan. Elizkizun gehienetan ere present jarraitzen zuen eskuarak, 
aurreko ingurumen horietan eta hitzezko jarduera ohikoenetan: eskuaraz egiten 

-
letako ferietan ere, salmentarako tratu-hizkuntza izaten segitzen zuen eskuarak, 

eskuarari atxikiak garenek, behar ginuke usu eskuaraz izkiriatu, erakusterat emaiteko eskuara ez dela 

Eskualduna
-

hasiak ziren zenbait elizatan. Berariazko debekurik etorri aurretik ere euskaratik frantseserako 
mintzaldaketa gertatzen hasia zen, beraz, elizaren alor horretan.



irudikatu behar da hor, eskuararen presentzia mugatua delarik onenean, eta 

okerrago joan ziren gauzak eskolan: atzera egin zuen hor, oro har, eskuararen 
presentzia ñimiñorik ñimiñoenak; pasabideko elebitasun frantses-alderanzkoak 

-

-
eraz hitz egin izan da, nahiz eta perspektiba soziolinguistiko batetik zer esanik 
balegokeen hor: eskual gaiak alde batera uzten badira, frantsesa nagusitu zen 
erabat garai hartako kontsumo kultural idatziaren esparruaz. Ikerketa eta estu-
dio-lanak, denak edo ia denak frantsesez egiten segitu zen, bestalde. Korres-

frantsesarena zen 1900ean, nagusitasun handiz.

-

top-down eraso larria, 
esparru bertako atxikitze-saioei ere freno gogorra jarri nahi izan ziena.

Argitzaleaz etab.

«Zuk, Jauna, bederen zuk ez duzu ahanzten Eskualduna, ez eta haren aldakak. Eskerrak zor 
daitzugu aurtengo Egunariarentzat, artoski berezirik igorri dauzkigutzun ateraldi politentzat. Pari-

-
rrikoak. Ez dea hala? Zu zira gure irakurtzaile eta laguntzaile, bizpahiru hoberenetarik bat. Asma 

idazten zioten korrespondentzia erdaraz egin ohi zen maiz asko. Ez beti, ordea. Baziren horretan ere, 
hasteko, salbuespen argiak. Anton Abbadia zen haietariko bat: ehunka gutun gorde dira bereak, es-

1890etik aurrera, ipar-hegoetako elite baten korrespondentzia euskaraz egin zen gero eta maizago. 
Adema eta Azkue maisu izan ziren, gutun-idazketa horretarako erdibideko euskara bat itxuratzen. 
Ademak gipuzkeraren ezaguera praktiko ohargarrria agertzen zuen halako zenbaitetan.



ketako eta kanpañako herritar xumeen artera ere indarrean sartua zen frantse-
Language spread-en garaia 

da 1900 inguru hori kanpañan eta herri-herrixketan. Language shift-ena, aitzi-
tik, herriburu eta hirietan. Eskuararen language loss ari da, azkenik, bertako 
erdi- eta goi-klaseetan gertatzen. Atzeranzko bilakaera nabar horren aurrez 
aurre, idatzizko agerbide batzuetan irabazi xumea ari zen eskuara egiten: ira-

IV.3. Eskualdunen hizkuntza-gaitasuna atxikitzea edota hobetzea

Erabilera gauza bat da: zenbatek egiten duen eskuaraz, noiz-non eta 
zertarako. Besterik da, aldiz, erabilera horren kalitatea: eskuaraz dihardute-

puntu honi heldu nahi zaio atal honetan. Atzera egin zen kalitate kontu ho-
rretan ere, itxuraz, hiztun arrunten alorrean. Eskuaraz baizik ez zekiten he-
rritarrak bakanduz joan ziren, elebidun bihurtuz, aski era ohargarrian. Esku-
araz baizik ez jakitetik, edo eskuaraz frantses-kaskoinez baino hobeto 
moldatzetik, erdaraz hobeto moldatzera pasa zen hainbat herritar. Elebidun 
horien nagusitasun-moldaera aldatu egin zen. Elite euskaldunak, nolanahi 

-
zaz gainera, euskal debekuzko konpartimentazio funtzionalari firmo eusten 

-

Elite txiki-mugatu batzuen artean, aldiz, gora egin zen nabarmen: beren 
errepertorio linguistikoa hedatu egin zuten elite euskaltzale horiek, ahozko 

idatzizko produkzio garbi-txukun-zaindua landuz: Intxauspegandik hasi eta 

apalari goi-mailako funtzioetan sarrera emateko edo ordura arte bere mende izandakoa ez eragoz-

doit être pieusement conservée en nos écoles, en nos séminaires, en nos 
paroisses» 

Parisa. Zakurrak hortzaka egindako hazpandar bik Broussaini eskerrak ematen dizkiote eskuaraz, 

ematen dute zer pentsatua, jakina, baina hortik ez dago jeneralizazio handirik egiterik: herriko 
aphezak idatziko zizkien gutunak, agian.
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-
kaldunduak eta, hoberenean, partez berreuskaldunduak dira horiek. Inoiz gu-
txitan eskuaraz frantsesez bezain erraz moldatzen direnak. Adibide argia dugu 
Pierre Broussain bera: «hogoi urtetan euskara guti nakien, sei edo zazpi urte-
ko haurrek ikasten duten poxi hura ikasirik, eta gero eskolan hoinbertze urtez 
egonik, eskuaraz batere mintzatu gabe. Ene amaren belaunetan ikasiriko 
mintzaia hainbertze nuen arroztua non ahalge bainintzen eskuaraz aritzeko. 
Orduan, buruan ezarri nuen eskuara behar nuela ikasi, eta emeki emeki hartan 

eskuarazko mintzamenean, gorantz egin zen irakurmenean eta oso neurri 
Language 

contact

IV.4. Eskuara bera

Interferentzia bidezko «euskalgaiztoa» ugaritzen ari zen nonahi, ipar eta 

«Jende xehea bera, kasik eskuara baizik ez dakiena, erdi-eskuara erdi-frantxi-
man nahasiz mintzo da. Behin baino gehiagotan esan dugu. Baina ez dugu 
horregatik jende xehea, populua, erruduntzat hartzen. Populuak ez daki izan 
ere eskuara garbia eta garbia ez dena bereizten. Ez da ohartzen eskuara garbiz 
mintzo den ala ez».

beraren baitarikoa, gizarte alorreko transformazio demografiko, ekonotekniko, 
politiko-operatibo eta soziokulturalekin batera gertatzen ari den birmoldaketa 

-
-

ari mende amaierako Etxepare medikuarena jar dakiokeela parean. Kopuruz eta eraginez nekez 
esan liteke, ordea, maila bereko fenomenoa denik bata eta bestea.

-
tuen argitan. Gehiago landu beharreko puntua da hori.

-



baizik. Language contact-en ondorio linguistikoa da interferentzia, eta inter-
de mots ni 

français ni euskariens, dénaturant -
ko, lexikal, gramatikal eta semantikoei atxiki ohi zaizkien balorazioak alde 
batera utzita, gauza bat dago argi: ordura arte ez bezalako hitzez, hitz-ebake-

eskuara garbia.

altxorrean eragindako mailegu-uholdea, esate baterako, ez da konprobatzen 

asko garai-inguru horretako interferentziaren kume direla esan liteke, lehen 

modernoaren testigu ditugun kolier kontuarreko tiruar,
hatu edo mubleak; kultura hiritar-idatziaren isla izan litezke, era berean, proze-
berbal, biblioteka, letranta zerkloak  imajeak 
(1889: 118) eta potretak (1889: 118); elizako mailegu berri samarrak dirudite 
beatifikazione eta kanonisatze, misione eta misionest -
durazko berritasunak, berriz, arroltze edo desert (postre); 
osasun-alorrekoak ditugu erromatisma (1889: 120), kolika (1889: 122) edo
estomaka (1889: 118); egitura sozioprofesional berriaren ondoriozko mailegu 
berriak ditugu, antza, farmazien eta buxer; turismotik datoz, itxura osoz, osta-
ler alojatu -
koak ekarriak dira, dudarik gabe, telegrafa eta eta telefo-

dugu, orobat egitura politiko-instituzional berriaren kargu-, 
instituzio- edo kontzeptu-izen dira, azkenik, mera ministro, 
prefet eta senatur (zenatur), deputatu eta kontseiler, Errepublikako goberna-
mendua, baita igualtasuna edo egalitatea ere (1889: 80).

Bistan da bestelako biderik ere probatu zela garai hartan, gizarte-berri-

-

Azaldu nahi dena azaltzeko baliozkoak iruditzen zaizkit, halere, ondoko adibideak.
misionestak -

misioneak Iparrral-

-

eskuara garbi baten
eredu hobetsia zuten gogoan, eta gogor saiatu ere ziren eredu horren alde. Intxausperi dagokionez, 



-
barrenen burdinbide Escaraz egia beribil-ek.
Joera nagusia bistan da, ordea, zein izan zen: Eskuara garbiaren aldeko jar-
dunak bidegile sendo eta saiatuak izan bazituen ere, saio horrek nekez aurre 
egin ahal izan zion kalean eta etxean gero eta sartuago zegoen eskuara fran-
ximantari.

Kontua ez zen, izan ere, hizkuntzaren hitz-sorkuntzazko edo baliabide 
estilistikozko alorrean eztabaidatzen ari, plano soziologikoan baizik. Soziolek-

nabarmenago. Eskuaraz ziharduten hiztun-taldeak, harreman-sareak eta jardun-
guneak gero eta mugatuagoak ziren kopuruz, laburragoak hedaduraz, unifor-
meagoak mintzagaiez eta murriztuagoak eskuararen barneko errepertorio lin-

modernoan. Gero eta bazter-periferikoago bihurtze horren eragina ezin konpon 

-

est le langage habituel du peuple
-

-
aldun baserritar edo arrantzale horiek; ez zegoen han aparteko defizit linguis-
tikorik. Aldiz, eskuarazko harreman-sare trinko handirik ez zegoen kasuetan, 

-
-

-

manexak



erdal baliabideez osatzen zuten situazio horietako eskuara, beren beharrei 
berezko pobrezia, situazio 

horiek eskuaraz mamituko zituzten harreman-sareen faltak edo urritasunak, 
beren arteko deskonexioak eta barne-lanketa eskasak ezinbestean zekarren 
ondorioa baizik.

a) Ortografiaren kontua

Aldaketa handia gertatu zen Zaldubiren bizi-denboran, euskararen orto-

babesa jaso zuen grafia molde berriak, bereziki, 90eko hamarkadan, Eskual-
duna astekarian: hori izan zuen, ene ustez, bere babesgune eta indargarri na-
gusia. Ez da inola ere egia, alde horretatik, iparraldeko euskal ortografiaren 

-

-
pus-plangintza hura, euskal ortografia bateratzeko saioa bereziki, alferlana-edo 
izan zela uste izatekoa. Ikuspegi okerra da hori, ene ustez. Ortografia batera-

-
du zirenen artean, iparretik eta hegoaldetik, diferentzia argiak zeuden ortogra-
fia alorrean: bai sarrien erabiltzen zuten, eta bai gerorako nahiago zuketen, 
ortografiaren aldetik. Baina urrats handiak eginak ziren, iparraldean, idazta-

guiçonec moduko idazkeratik
gizonek 

Iparraldeko euskalari eta euskaltzaleen emaria da hori, inorena baino gehiago. 
Benetako bide-urratzaile eta bidegile izan zen, horretan, iparraldea.

b) Iparraldeko hizkuntza bateratua

-
ak eta ez bazter-periferiko bihurtze aldekoak. Joera zentrifugo horien 

horren pare-parekoa izan zuen, handik urte gutxira, Martzelino Soroa donostiarrak. Ez da hori 
inola ere ahanztekoa, 1880tik aurrera Donostiako euskaltzaleen garrantzia alde bietako euskalgin-
tza osoaren baitan zenbaterainokoa izan zen kontuan izanik.

Jaurretxeren eta abarren aitzindari-lanaz eta han-hemengo gorabeherez ikus Zua-
zo 1988.



aurrez aurre jarduera zentripetorik eta goranzkorik ere agertu zen, eta 

nafar-lapurtera sortu zen 
iparraldean, inork berariaz planifikatu gabe baina eguneroko lanketa 
saiatuaz. Bilakaera nabarmena gertatu zen mende-erdi horren buruan, 
batez ere amaiera aldean eta gero, indar beteagoz, XX. mendearen lehen 

-
Eskualduna

dudarik gabe, nafar-lapurtera horren sorreran. Baita irakurle-masa supradia-

Eskualduna Gure Herria

-

-
-

cette unité ne sera 
qu’une étape sur le chemin d’une plus large unité des dialectes basques»

la plus grande unité possible en 
n’est pas l’unité absolue» 

zertan uste izan, argudio bi horiek elkarren kontrako zirenik ezinbestean: bata 

neurri batean.

meilleur -

labourdin aux XVIIe, XVIIIe et XIXe 

les Bas-Navarrais et même quelques Souletins se sont 
ont pris les vieux auteurs comme modèles et ont «labourdinisé» avec entrain.



V. AMAIERAKO OHARRAK

Ikuspegi ezkorra eta balioespen etsia jaso ohi du sarri, erdal adituen 
-

du Goienetxek, Eskualzaleen Biltzarraz ari zelarik baina zaku berean sartuz 

-
e

-

-
-
-

-

e

hartu zuen Zaldubik, bizi izatea suertatu zitzaion hainbat pasadizotan? Bere 
hautu horiek direla medio zertan izan zen giro zaharraren euskarri, eta zertan 
gizarte-berrikuntzaren eragile? Galdera horiei ere erantzun nahi genieke, az-
kenik eta gaingiroki, bere omenezko ekitaldi honetan.

joan behar dute. «Euskaldun fededun» binomioa balore handiko elementua da 
Zaldubiren eta beste euskaltzale askoren, ez guztien, konstelazio ideologiko-

khazeta eta liburuz, / Ikasteiagu asko gauza, hoiek ongi irakurtuz, Zenbait legetan ez gaituk gu 
gidatzen bertzeren manuz, / Baserritarrak gaten zaizte, jaun aphezeri galdetuz.
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intelektualean. Atxikimendu etnokulturala eta adskripzio politiko-hiritarra ez 
dira bestalde, Senpereko semearentzat eta beste hainbatentzat, uztarkide huts. 

-

eta gorrien arteko liskar-gatazkak bere mendean hartu zuen, aski neurri zaba-
-

dako xede-helburu euskaltzaleak batzuen eta besteen interesen arabera birmol-

nahi izan bada ere, xuri-gorrien arteko zatibitze ideologiko hori aintzakotzat 
hartu gabe.

Eragin bizia du horrek guztiak, garai hartako euskalgintzaren nondik 
norakoa ongi zehazteko. Ezaugarri horien argitan aztertu nahi izan da, horre-
gatik, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian izandako euskal-

urte ingurura arte euskalgintzaren zenbait esparrutan parte-hartze zuzena izan 
-

gintzak XIX. mendearen bigarren erdian izandako ibilbidea argitzen saiatzeko. 

Eskual herriaren muinguneko language shift-en atarian bizi izan zen 

ikusi zuen, baina Iparraldearen muingune etnolinguistikoak bizirik zirauen oro 
har: ahulduz zihoan bertan ere eskuarazko harreman-sareen trinkoa eta ugaria, 
eta banakako hiztunen eskuara garbiari erdal interferentziaz horniturikoa gai-
lentzen ari zitzaion leku askotan, batez ere gazte-jendearen eta erdi- eta goi-

Euskaltzaletasun molde horren aldarrikapenak errazago ageri dira, dena den, mende berria hasi 
ondoren, eta ez aztergai dugun epean.

-
eren eta antzeko espainol-euskaldunen kontrako posiziorik punta-muturrenekoetara iritsiko zen. 

orekatsua. Baina datu hori ere kontuan izatekoa da: garai horren ekarpenik argienetakoa izandako 
«Zazpiak Bat» ikurra ahulduz joan iparraldeko hainbat iritzi-sortzaileren artean, indartu ordez, 
XX. mendeak aurrera egin ahala.

Martin eta 
Kattalin.

-
rioz sortutakoetan, bestek izan zuela gidaritza eta protagonismoa. Egunen batean argiago jakin 
ahal izango da hori ere, seguruenik.



mailako profesionalen edo jauntxoen artean. Ez zituen ordea aldaketa gogo-
rrenak ikusi. 1910etik aurrera hasi zen, behintzat, language shift horrek 
eragindako larri-samiña bertako idazleen artean nabarmentzen. Ikus, esate 

-
kararen espazio soziofuntzional barrenkoi-intimoenetan, eta belaunez belaune-
ko transmisioa eten egin zen gero eta nabarmenago, herri xumeetan eta are 

-
tu izan zen bertako hainbat euskaltzale: ikus, adibidez, Dihartze-Iratzederren 

mintzaldaketak bide luzea eginik du dagoeneko, eta azken fasera iritsia ere da 
hainbat alorretan.

Egungo egoerak berak baldintzatzen gaitu sarri, orduko esan-eginak 
juzkatzerakoan. «Gero zer gertatu den badakigu»lako juzkatzen ditugu orduko 
gauzak, sarri asko, juzkatzen ditugun moduan. Itsua izan behar litzateke, jaki-
na, gero zer gertatu den kontuan ez izateko. Ez da hori biderik zuzenena, 
ordea, kontuak erabat argitzeko. Gainbehera batean zetorren euskal konstelazio 
etnokultural zaharra, hego eta ipar, garai-inguru hartan. Iparraldeko aphez 

euskaltzale. Iparraldeko euskalgintza hura ez zen aski izan, gainbehera hari 
eusteko: ondotxoz hobeto eutsi zion, aldiz, Urola aldeak. Euskaltzaleak ez 
ziren, ezinbestean, hangoak baino begizorrotzago; ideologiaz ireki-zabalago 
ere apenas. Zergatik batean hain atzendurik dago hortaz eskuara, eta bestean 
inon baino indartsuago? Ez ote da izango euskalgintzaren eta etnolinguistikaz-
ko bizitasunaren arteko kausa-efektu loturak errazegi ezartzen ditugula? Ez ote 
da izango kausa multifaktorial baten ondorio dela bilakaera etnolinguistiko eta 
soziokultural osoa, eta beraz faktore-aniztasun hori aintzakotzat hartu gabe 
alferrik dugula halako edo holako orientazio ideologikoren berezko argi-ilunez 
hitz egitea? Bai, dudarik gabe euskalgintzaren probaleku aparta izan zen 
Iparraldea, XIX. mendearen bigarren erdian. Bertako saioen balorazio kontuan 
asko daukagu ordea ikasteko, ondorio zuzenetara iritsi nahi badugu bihar edo 
etzi. Zaldubi eta bere garaia aztergune aparta dira, nolanahi ere, ikasbide ho-
rietan aurrera egiten saiatzeko. Gurea da txanda.
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LEHENENGO ERANSKINA
Zaldubiren biografia eskematikoa

Noiz Zer Iturria

-

Ama hil

murgildurik, hamalau urte bete arteko oinarrizko 
ikasketak Senperen egin zituen 

-
moz

biko olerkitxoa.
Baionako apezgaitegi nagusian, seminario han-

buru-jasotze garaian, itxuraz, seminario handian. 
Konprobatzerik bai? Ikasketak ikasle hautu gisa 
burutu.

Bengoetxea,
1991: 6

-

1860ra

1858
eriz eri, kuraia handiz. Pilota partida eder bat egin. 
Kaskoina orduan hil

1859

-
raile

Urte berean saridun izandako «Jaungoikua ta erri-
ja»-ren pare-pareko.



Noiz Zer Iturria

Ohorezko kalonje
-

Jubilau urthe 
sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lo-
urdesen eta Betharramen escual herritic pelegrin 
cirenen orhoitzapena

Onaindia,

Betiri-sants Onaindia
Sarako lore-jokoetara «Errepublika» bertso-lerro 

-
nikoki hoberena zelako, baina ez zioten saria eman 
ozarregia kausiturik, arriskua ikusten zutelako. 
Epaiketa hori ez bide zuen Zaldubik onetsi pu-
blikoki adierazten baitzuen euskaltzaleen gehien-
goa ez zela gehiago «xuria». Iskanbila ez zitekeen 
isilpean gelditu eta «gorrien» karra piztu zukeen, 
Xuberoan bezala, iparralde osoan.

Urkizu

Ordutik, dotrinari dedikatu zizkion indarrak, misti-
zismoan berebaitaratu balitz bezala. 

-
tara joaiten ziren beilarientzako gidaliburua gara-
tuz, Eskualdun pelegrinen bidaltzailea -
tean plazaratu zuen eta kantika andana asmatu.

-
ren arazoaren aurretik edo ondoren?

1890 Euskara eta euskal ohiturak ikertzen hasi: pilota-
riak bertsu-lerro luzeari beste 11 bertsu gehitu urte 
horretan.

1891 Itxuraz, disputa politikoa Atharratzeko hautetsia-
rekin

bazkari-omenaldian, Zaldubik bukaeran koplak 
kantatu biei, euskaraz. 
Abbadiaren herentziaren ildotik euskal akademia 
sortzeko dirua ezartzen saiatzen. Itxaropenik bai, 
baina itxuraz alferrik.
Azpeitiko Euskal jaietan omenaldia egin zitzaion, 
euskal letretan itzal handia bereganatua baitzuen

Onaindia
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Noiz Zer Iturria

1901

Baionan hil eta Senperen ehortzi

gidak

familiaren hilobi gotorrean. 



BIGARREN ERANSKINA
Kale / baserri dikotomia soziokulturala, bertso-kantariaren azalpenean

Hiritarrak eta baserritarrak

1.  Urusa gaituk hiritarrak, jakintsun handi baikare / Eskolatuak garelakotz, 
langile pobriak ere.

    Baserritarrek etzakitek gizon bearrek deusere. / Bertzek erranak iten tiztek 
kaltetan izanik ere.

sobera zaizte bantatzen.
    Zer dela khasu gaitutzue baserritarrak mendratzen? / Zenbait abantail on 

duzue guk ez dugunik agertzen?

hoiek ongi irakurtuz,
    Zenbait legetan ez gaituk gu gidatzen bertzeren manuz, / Baserritarrak 

gaten zaizte, jaun aphezeri galdetuz.

galharazteko xedetan,
-

hesterik holakotan.

5.  Asaldatzen gaituk hiritan arrazoin haundiarekin, / Eztiagu deusikan nahi 
asko lege hertsirekin,

-
tziarekin.

6.  Baserritarrek nahi diagu libertate zuzen ona, / Bainan ez lege injustuki maiz 
asaldatzen dena.

    Bandera krudel ifame bat agertu nahi lukena, / Zenbait hiritarrek bihotzez 
desiratzen duzuena.

-
tien eskasez,

    Izpirituak xinpletuak, zenbait aphezen erranez, / Ez gaituk ez enganatzen 
gu, jaun hoien elhe ederrez.
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JEUS

1.  Asko gizon zozok uste dute munduan,
Ez dela sekulan jeusekin zerbait egin.
Hetaz trufatzeko nik eman dut buruan
Zenbait bertsu pullit egitea jeusekin.

2.  Jeus errexagorik! Zenbat gaizo lurrean,
Atzo jeusen jabe, egun diruz betheak!
Ezjeus hek urreak bildu dituztenean
Aise nik jeusekin eginen tut bertsuak.

3.  Ez dut galduko jeus egiten ez baditut,
Jeus gabe nintzena, jeus gabe naiz egonen,
Aditu beharko: Jeus ehaiz, gaizo petut!
Bainan hitz ergelek ez dautet jeus cgiten.

4.  Egiten baditut, zer zoria neretzat!
Jeusik ez zait lana, pena guziak jeusik.
Aiphatuko naute gizon abil batentzat!
Othe da munduan jeus arraroagorik?

5.  Zer dakit oraino? Jeusek behar bada
Untza ta makila ditut irabaziko.
Nahiak nau naski mintzarazten horrela,
Bainan zinez, ez da jeuseri fidatzeko.

6.  Ixiltzen naiz. Ez zait jeus heldu gehiago.
Jeus handirik erran gabe dut akabatzen
Bainan nere kantak ez badu jeus balio,
Nihori bederen ez dio minik eginen.

7.  Zoroa, zer diot!... Bertsu hauk jeus balio!
Gauza segura da jeusez egin tudala,
Bada nik ez nuen jeus nahi gehiago,
Urus nahietan jeus eskas ez duena!

Ez jeus bat.

Arratsaldeon denoi;

Duela aspalditxo, Salamankako Unibertsitatean Anaya jauregian ikasle
nintzela, Pedro Agerre «Axular» baino laurehunbat urte geroxeago, Fernando
Lazaro Carreter, Real Academia de la Lengua Española-ko Presidentea izango
zenak, eta irakasle kuttun nuenak, Charles Baudelaire-ren Les Correspondan-
ces hamalaukoa komentatzen zigularik, non Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent bezalako bertsoez jakintsu mintzo zitzaigun honakoa zioen,
alegia, poema bat ongi irakurria bada jada berez komentatutzat jo dezakegula.
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Halaber, Koldo Mitxelenak hiri gogoangarri hartan ere irakasle izan nuenak,
behin baino gehiagotan esaten zuen, testuak lehenik konprenitu egin behar
direla zer dioten hitzez hitz, literalki, eta geroko komentarioa, batipat, floritu-
ras, hots, hornimenduak zirela. Hau da, filologo klasikoek bezala, garrantzirik
handiena testuaren ongi konprenitzeari ematen zion.

Badira ere beste bi hastapen nagusi literatur kritika tradizionalean. Bat,
testu hori zein kontestutan kokatzen den eta hau ongi interpretatzen saia-
tzea, honek argi baitiezaguke dituen esanahietarik zenbait, eta bi, zein tra-
diziori darraikon nabarmentzea eta nolako lekua daukan tradizio horretan
agertzea.

Lot gakizkion bada gaiari galdera horiei ahalik eta ihardespen zehatzenak
ematen saiatuz.

Gratien ADEMA «Zalduby» -ren bizia eta lanak aztertzen zenbait

-

Mundaiz Do-
nostiako jesuiten aldizkarian eta Alex Bengoetxea haren Kantikak eta neurti-
tzak Esku-
alduna astekarian Art poétique basque berrargitaratzean Lapurdum, Baionako

Hona laburzki eta xumeki emana bertan diotena Ademaren bizi zertzela-
dei buruz.

zen, bertan Jean Baptiste Elissambururen adiskide egin zelarik, biek bertsoza-
le amorratuak izaki.Garai hortakoak dira bada, elkarrekin moldatu Zumalaka-

abenduaren 17an apeztu zen. Urte bat eman zuen Larresoron irakasle, eta

Bertan kolera izurritea zelarik denen aldeko laguntzan nabarmendu zen.
Bai, halaber sermoilari iaio eta umore handiko bezala. Garai honetako Ixto-

Pierre Lafitte, Parmi les compositeurs de cantiques basques. M. le Chanoine Gratien 
Adéma (1828-1907). M. l’abbé Jean Barbier (1875-1931).

Mundaiz

Gratien Adéma Zalduby, Kantikak eta Neurtitzak. Klasikoak 47. Alex Bengoetxearen

Lapurdum III. Études
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riotxo bat kontatzen du Eskualdunako idazle batek hura hil ondoren. Alegia,
herrian Jaun Gose eta andere Egarria, hots, Manex Tturia esposatu zelarik
honako aholku hitzak zuzendu zizkiela esposatu berriei:

Jaun andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue egitekoa. Bihar goi-

Hazparne utzi, –hemengo apez izango ziren ere urte asko beranduago

Apez lanek uzten zioten nonbait idazteko astirik eta izkiribatzeari gogoz
eta zentzuz heldu zion. Nor zen egilea estaltzearren erabili zituen alegiazko
izen zenbait berak moldatu bertsoak izenpetzeko, eta pseudonimo hauek ho-
nakoak dira: Hergaraya, Senperetarra, Piarres Uxaleguy, Ignazio Harambeltz 
eta Zalduby Artzain Beltcha.

Bertsoez aparte idazten zituen, noski, bestelako lanak, eta bai batzuek eta
bai besteak Pabeko Revue des Basses Pyrénées et des Landes, Euskal Erria, 
La Semaine de Bayonne, Bulletin Catholique du Diocèse de Bayonne, Esku-
alduna...aldizkari eta errebistetan plazaratzen joan zen, baina bertso paperetan
ere bai, frantsesez deitu feuilles volantes delakoetan. Elizako gaiak ez zituen
noski ahantziak liburuttorik ere inprimatu baitzuen hala nola:

-
desen eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen othoitzapena. Bayonne,

Dena den, moldatzen zituen Alegiak zirela eta deitu izan zuten le La 
Fontaine basque, hots, La Fontaine euskalduna. Egiteko horretan aitzindari

Goyetche, eta ondokorik ere ez zitzaion faltatu, hala nola, Jose Artola, Kar-
melo Etxegaray eta Jean Moulier «Oxobi», besteak beste.

Hona Jean Etcheparek utzi zigun haren iduria, jada zahartuxea zelarik:

guti dugu ikusi adin hartako xahar hain lirain xut gorarik, ile xuri nasai
batzuek bere begitarte arrai xuhaila eztiagotzen zakotelarik oraino eta iduri gaz-
tetzen. Jauntzitik hiritar emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi. Ibilgune-
an bazuen Eskualdun menditarrek bakarrik daukaten halako zalhu arinkeriarik
gabeko zerbeit. Eskuak hain eder eta gurbil zauzkan, non berehala ezagun baitzen
zer tresna zerabilaten eta nola. Azken bizpahiru urtetarat bizkitartean adinak
urritua zakon urhatsa, burua lurrerat ukurtu gabe hargatik. Gaitz zerbeit zintzu-
rrari lothurik, erlastua ere zen, haren entzutea orozbat goxo eta bitxi baitzitzeien

«Zalduby», Eskualduna,
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sailetan banatu zituzten:

IIII Eskual Herriko Eliza Bestak.
IIII Pilotariak.
IIII Cantiques sur le catéchisme.
IIV Cantiques.
IIV Fables.
IVI Autres poésies profanes.
VII Chants patriotiques.

Bengoetxeak, aldiz, edizioa prestatzerakoan haren lan poetikoa hiru par-
tetan zatitu du:

II
I

Orotara 70.
Bengoetxeak burutu edizioko zenbait testu, adibidez, Artzain beltxaren 

neurthitzak eta III. Sailekoak, aspalditxo kopiatu nituen Pariseko Liburutegi

konparatuz esan behar dut, ohi bezala kantek aldaera dezente dituztela, kome-
niko liratekeenak edizio kritiko bat egitean biltzea. Adibide gisa hona nola
dioen Bengoetxeak eman tituluak:

CHENELON JAUN ZENATURRARI ETA HAREN /KONPAINIARI /

laxotan G. Zaldubik pharatuak.

Eta hona daukadan eskuzkribuaren kopiak dioskuna:
-

rrari eta haren kompainiari, / Bazkal ondoko usaia chaharreko koplak / sei pon-
tutako erdi lachotan Zalduby chaharrak emanak.

Bestalde, Julen Urkiza karmeldarrak jasorik ditu katalogo eder batean
Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia
bertan 111 poema ezberdin ageri zaizkigu zerrendatuak. Halaber Interneteko
http:// urkiza.armiarma.com sarrerak 226 bertso aipatzen dizkigu baina kopu-
rua ez da kanta ezberdinei dagokiona, baizik argitarapenei.

Dena den, guk hemen gaur aipatuko eta komentatuko dugun poema eta
bertsoak ez dira ageri zerrenda horietan, neronek argitaratu nuen Patxi Intxau-

Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia.
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-
rrekin lagunduz Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten 
bilduma 1851-1897

Baina zein izan zen Ademak erabili zuen Poetika bere bertsoak paratze-
rakoan?

Euskal Literaturaren Historian Poetikaz eta bertso moldegintzaz iritzi ez-
berdinak izan ohi dira. Kontutan hartzen badugu Ademak berak Eskualduna-n

bere iritziak «Art poétique Basque» delako batean, horixe dugu aztertuko
aurreko eta ondokoen iritziekin konparatuz.

Lehenetarik Arnaud Oihenart genuke 1665ean Lapurdiko apez bati bere
iritziak gutun batean emanez. Piarres Lafittek plazaratu zuen lehenik

Gure Herria argitaletxean, eta geroxeago neronek Oihenarteren
-

tzen diren egile latinezko, frantses, italiano eta gaztelaniazkoen bibliografia
emanez. Gutun horretan Oihenartek Beñat Detxepare kritikatu zuen, azpima-
rratuz amodiozko bertsoak, assés mal seans a un ecclesiastique, hots, aski
errespetu gutxikoak zirela apez batek emanak izateko. Eta bere mendekoa zen
Joanes Etxeberri Ziburukoak, berriz, gehiegizko lizentziak zerabiltzala, dautre 
licences exorbitantes. Kasu honetan kritika ez zegokion moral arloari formari,
estrofei eta errimari baizik

moldeaz eta antzeaz ere mintzo zaiguna. Rafael Micoleta apeza dugu, «Modo

Bertan esaten digu bi poesia mota daudela, eta gaztelaniazko erromantzeen
El otro es más 

largo a modo de soneto; y se canta de ordinario por el son que llaman, las 
vacas, y aunque es a modo de soneto, también se compone por assonantes. 
Las vacas
musikari itsu eta Salamankako irakasleak zenbait aldaerarekin batera.

bascongada que está al uso» deitu kapituluan ere musikaren garrantziaz euskal
poesian dihardu, modu honetan:

Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten Bil-Bertso eta aire zenbaiten Bil-
duma 1851-1897

Pierre Lafitte, L’Art poétique basque d’Arnaud d’Oyhénart. Gure Herria, Bayonne

Hegats, 7,

Modo de aprender la 
lengua vizcayna. 

De Musica libri septem. Salamanticae, Mathias Gastius, 1577.
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acomodaba el tono y la música en que daban mayor golpe los conceptos del

y después como para darla cuerpo en que subsiste tanta alma se compone la
-

-
koak zieten poemen tituluei jarraikitzen, A airean, Bertze aire berri batean 
E

Ah!
Vous dirai-je, maman; Dans cette étable…; Sur la marche du Régiment de 
Perche, eta beste.

Koplarien Guduak antolatzen eta saritzen ezarri zituen baldintzek tradizioaren
legeei jarraikitzen bazizkieten, eta honela A. de Larralde-Diusteguik baldara-

honakoa zioen iragarkiak:

pilota partida baino lehen, izanen da goraki ezagutarazia phertsuetako gu-
duan garaia eraman duena, eta hark egin phertsuak izanen dire kantatuak herriko
gizon gazte hortarako berexi eta irakhatsiez, zoinekin aldizkatuko baita musikari
gorphutz bat eta ondoan, phertsuetan garaitu duenari emanen zaizko, Antonio

Eta parte hartzeko baldintzak plazaratu ziren ere Baionako Le Messager-
ean hala nola Pabeko Le Mémorial des Pyrénnés- ean, hots, abesbatz batek
kantatu behar zituenez eta gizakiaren oroimen ahalmena laburra zenez, gehie-
nez berrogeita hamar bertsolerrokoa behar zuela izan kantak. Hau da, gutxi

Zaldubyk parte hartu zuen Abbadiak antolatu norgehiagoka horietan
frangotan. Hona hemen urte eta aurkeztu kanten tituluen zerrenda:

Ameriketako bidean deitu kantarekin.

Ohore Laborantzari, izenekoarekin.

El Imposible Vencido. Arte de la lengua Vascongada. 2ª Ed.

Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). DurangokoDurangoko

Poèmes Basques de Salvat Monho (1749-1821). Présentés, trans-
crits, traduits et annotés

Anton Abbadiaren…aip. lib., 15.
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Zenbat hitzuntzi ! kantarekin, zein Hau da Ikhazketako mando-
aren traza, doinuaz moldatu zuen. Eta Pilotaria gaztea, biak aipamena mere-
zi izan zutenak.

Amaxo eta Mehetegiko xakurra kantekin.

Ez du sosak egiten zinezko gizona poemarekin eta

Jeus poemarekin. Urte honetan 26 poema aurkeztu ziren, eta
lehen saria Jean Baptiste Elissamburuk irabazi zuen Xori berriketaria kan-
tarekin.

Bildotxa eta otsoa alegiarekin, zeinak lehen saria merezi izan
zuen. Belea eta axeria.

Bettiri Sants.

Biba Republika! kantarekin.

Beharra eta ahala; eta Mihizlariak kantekin.

Eta, azkenik

Gauden euskaldun kantarekin, Azpeitian eman zena, eta zeinen
errepika aspalditxo ikasi genuen, arrakasta izugarria ukan baitzuen Euskal
Herri osoan. Honela hasten zen:

Zazpi Eskualherriek bat egin dezagun

Baina itzul gaitezen Jeus poemara. Ademak honako sarrera hitzekin
igorri zituen bertsoak:

Monsieur,

apezekin parte hartzen zuen maiz epai-mahaian, eta Baionako Le Courrier
deitu gazetan ematen zuen Lore Jokoen gorabeheren berri. Aurkeztu bertso
paperaren ertz batean honakoa irakur daiteke: Morceau original, jeu de mots 

Alegia, on zela irakurtzeko hasieratik bukaeraraino, baina ez zuten saritu
Adema, eta bai Elissamburu. Beste zenbait bertso zokoratuak izan ziren sans
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valeur oharra ezarri zietelarik goi partean, hala Juanes Berges saratarrak bu-
rutu Gerla tituludunari, nola Jean Chetre Hazparneko zapatagileak bidali
Galde onari prest da bethi hescalduna bertsolerroaz hasten zenari, adibidez.

saria merezi izan zuen Hergaray ezizenez aurkeztu Bildotxa eta otsoa alegia-
gatik. Azkenean urrezko ontza eta makila lortu zituen, bada, eta hona Ademak
Atharratzetik irailaren 20an Anton Abbadiari idatzi zion gutuna esker ona
adieraziz

Monsieur,

surtout sous le pseudonyme de Hergaray, qui est la désignation cadastrale de mon

Arana jesuitak idatzi zuen Arte métrica de la lengua bascongada -
lakoa Patxi Altunak ehun eta hogei urte geroago argitaratua. Eta bertan ber-
tsomolde, estrofa mota ugari aurkezten zituelarik sarrerako hitzetan musikaren
garrantziaz ziharduen, honelaxe hain zuzen:

-

consiguiente en bascuence, como en algunas otras lenguas, distinción alguna de
-

Eta ideia hauen ildo berari jarraikiko dio Ademak burutuko duenean bere
Poetika eta Eskualduna

quelques règles de la prosodie ou art poétique basque.

Fontes 
Linguae Vasconum
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Hots, betidanik euskaldunek moldatu izan dituzten bertsoak kantatzeko
izan direla, edota deklamatzeko pastoraletan bezala. Baina aipatu betidanik
hori zehazten saiatuko da, hurrengo artikuluetan eta hauxe esango digu:

Gesta kantak eta Eliza joko ditu, bada, aitzindari bezala eta kanten egi-
teko eredu gisara. Kantatzeko dira ere, besteak beste, poema txinar anitz,
Egipto zaharrean moldatzen ziren poemak, hala nola Israelgo himnoak. Aurre-
ragoxe dioen bezala, ordea, euskal poesian ematen ari ziren azken jaidurek ez
zuten asebetetzen, eta tradizionalista erabatekoa zenez, honakoa salatu zuen,
il se manifeste une fâcheuse tendance vers un modernisme exotique, hots,
modernismo exotikoranzko joera agertzen ari zela azken lore jokoetan. Eta
gaitz edo izurrite honen kontrako biderik hoberena, Oxalde Bidarraikoa imi-
tatzea zela, hau baitzen bere hitzak errepikatuz, le meilleur modèle.

Jarraiki ote zion berak beti?

Zeren zer esan dezakegu Jeus -
tiekin konparatuz gaiaren aldetik, argi eta garbi, nabarmenki ezberdina dela,
ez baitu gaitzat hartzen, ez gerra, ez loreak, ez xoriak, ez donadoak, ez hiri-
tarrak, ez baserritarrak, ez dantzariak, ez andereñoak, ez eliza, ez euskaldunak,
ez..., hitz bat baizik: Jeus, eta honen inguruan moldatzen du poema.

Egungo Poetika modernoak arakatzen baditugu, ohartuko gara gehiena
estimatzen dutena, orijinaltasuna dela, l’originalité, eta epai-mahaikoen hitze-

ziren. Ademak atarikoan boutade bezala aurkeztu eta seigarren estrofan nere 
kanta gisa aipatu arren, argi dago kantatzeko ez zela moldatua. Ikusi dugun
bezala Jeus hitzaren gainean moldatu zuen, hogeita hiru aldiz errepikatuz eta
hogeitalaugarren aldian ezjeus bat bezala sinatzen zuelarik.

Baina orijinala bazen euskal poesiagintzan hala ote mendebaldeko tradi-
zioan, frantses edo gaztelaniazko literaturan, adibidez?

Ex nihilo nihil fit, deus ez da deusetik sortzen ahal, hastapenak pentsa-
mendu grekoan du etorkia. Parmenidesen gogoetetan du etorkia, eta Aristote-
lesek gauza berdintsua zioen, alegia, ezerezatik ezin zela ezer kreatu; eta
hastapen hori epikureoek maiz aldarrikatu ohi zuten. Lukreziok ere bere De
natura rerum obran ideia berari jarraiki zion.

Eskualduna,
Eskualduna,
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Idazle kristauek, aldiz, Erdi Aroan eta geroago ere sustengatzen zuten,
Jainkoak ezerezetik mundua zuela kreatu, eta ezin zezaketen delako hastape-
naren alde egin. Hala bada, filosofiaren korronte nagusiaren kontra ez joatea-
rren, bereizten hasi ziren hizkera teologikoa eta filosofikoa, eta bidenabar

Izaki direnez gero, sortuak izan direla.

Baina Ilustrazioarekin batera, batez ere, pentsalari modernoek eztabaida-
tzen eta ukatzen hasi ziren kristau tradizio hori.

ex nihilo nihil, que toute

Hau da, arrazoinaren axioma funtsezkoak errespetatu nahi badira kreazio-
aren gainean unibertsoaren betikotasuna onartu beharrezkoa dela, zeren eta
kreazioaren usteak bere baitan zeramatzan ondorio abtsurdoak, eta beraz, an-
tzinakoen lema hura ukatu behar zen.

Eta Argien mendetik aitzina zabaltzen joan ziren ideia berri hauen aurka
altxatu zen Célestin Joseph Felix jesuita, erretorika eta filosofiako irakaslea,
ospetsua bere hitzaldiengatik Frantzia eta Belgikako katedral nagusietan, sutsu
baina era berean dialektika eta doktrina zuzen batez mintzo zena, zein Parise-

ceux qui entreprennent de fonder une doctrine du progrès rigoureusement

Hots, progresoaren aldekoek ukatzen zutela deusetik sor zitekeela deus,
hala jaidura antikristaua hartuz, eta aita Felixekin bat dator Zalduby, garaiko
eztabaiden oihartzun ere egiten delarik berak sortu kanta.

Baina dena den, utz ditzagun teologo eta filosofoak eta azter ditzagun
literatur tradizioak lehenik.

-
kin. Écrivain facétieux

Summa Theologica
Le Progrès par le Christianisme. Conferences de 

Nôtre Dame de Paris

pseudonimoz sinatzen zituen. Besteen artean honakoak aipa ditzakegu: Critique de la charlata-
nerie L’asne L’éloge de rien L’éloge des paysans Le calendrier 
des fous
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mendeko lehen partean gogoeta antzekorik, hala nola, L’éloge de rien

-
Nihil, nemo, 

aliquid, quelque chose, tout, le moyen, si peu que rien, on, il 
plazaratu zen batean eta zeini buruz honakoa zioen Postface edo epilogoan:

un jeu d’esprit qui plaisoit beaucoup autrefois, & dont

Alegia, garai batean oso gogoko zituztela gogoeta jokoak zeuzkaten hitz
jokoak, baina beldur zela ohitura hori galzorian ez zenentz. Halaberetsu, Dé-

zituen ere Passerat-ek moldatu bertsoen antzekorik, La Demonstration de la 
quatriesme partie du rien… rientifi-
que hitza asmatzen duen.

polvo
será más polvo enamorado bertsolerroz bukatzen den hura, hots, hauts, baina
hauts maitemindua, alegia deusaren adierazpen; edota Vivir es caminar breve 
jornada / […] Nada que, siendo, es poco y será nada. Hau da, espainiar
Barrokoaren «conceptismo»-aren aurrean gaude. Bi mende geroago, Juan

Rumores del 
Hormigo pazaratu zuenak, moldatu zuen soneto bat Nada -

Itzul gaitezen gurera, ordea.

Jakina den bezala, Jeus -
cey, Corominas, eta Michelena jaunek etorki ezberdinak aipatzen dituzte, ba-
tzuek deus-etik eta besteek genus-etik datorrela esanez. Biak, noski, etorki

L’éloge de rien dédié à personne avec une postface. Troisième éditi-
on, peu revüe, nullement corrigée, & augmentée de plusieurs Riens. A Paris, Chez Antoin de

Rien & de ses dependances contenat les preceptes de la 
saincte Magie & devote invocation de Demons, pour trouver l’origine des maux de la France & 
les remedes d’iceux, dediee à la ville ’Amiens

deus
infinitamente remoto en cuanto a la significación. […] Cita Lhande de, lat. Deus. Rechaza su
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Eta deus gainean paratu zituen bertsoak, metafora gisara erabiliz, eta
Jenesa-ren hasierako erreferentzia garbia egiten zuela, zein honela itzuli zuen

Hastapenean, Jainkoak ezdeusetarik

Maiz erabili zuten ere gure klasikoek, Detxepare eta Leizarragak, adibi-
dez, deus hitza, ia beti ez lagun zuela eta jokatzen zuen Axularrek hitzarekin
ere honakoa zioenean: Eta ezta arrazoin deusagoak eztheusagoa zerbitza de-
zan -
kin: Deus eztuena, balu, emaile handi

Hala bada, bertso irrigarri horietan, trufa batipat sineskabe eta aberats
berrien kontra doa, hots, Atzo jeusen jabe, egun diruz betheak
direnen aurka. Baina baita ere bere buruaz eta deusekin untza eta makila
irabaz dezakeela pentsatzearen kontra. Eta amaitzeko kanta, aholku kontser-
badore bat ematen du, zeinak laburbiltzen duen politika eta ideiologia tradizio-
nalaren muina: Urus nahietan jeus eskas ez duena.
zoriontsu izanen direla gogoetetan ezer eskas ez duten haiek, gutxirekin
konformatzen direnak, hots, aszeta direnak.

Gaiak direla eta Lafittek bere Koblakarien Legea-n honakoa zioen:

bai horiek dira lau gei nausienak: Jainkoa, mundua, heriotzea, amodioa; eta
erran ditake nolazpait sartzen ez diren kobla moltxo batek ez duela deusik ba-

Baina ba ote da munduan gizona bezalakorik eta honek duen dohain
handienaz, mintzairaz hitzegitea, irriarazteko bada ere, bezalako joko atse-
ginik?

Joko hau jeus jeus egin, jeus gabe izan
/ egon, jeus heldu, jeus balio, jeus-ek … irabazi, jeus-ekin egin, jeus-en jabe,
jeus-eri fida, jeus-ez egin, jeus
Halaber alde baikor eta ezkorrak kontrajarriak daude. Batetik honako izenla-
gunak: pullit, errex, abil, arraro, handi, urus. Eta bestetik: ergel, gaizo petut, 
eta zoro. Gaizo petut-en kasuan, jakina da izenondoa hemen aurretik doala,
erregela orokorraren kontra, irrigarri dela pertsonaia adierazteko. Petut, aldiz,

opinión […] relacionando ahora con occit. Ges, gis gees Ge(n)s Giens,
Genus, y expone dificultades […]. Vacilación deus / jeus genus,

, Las etimologías vascas en la obra 
de Luis Michelena

Bible saindua
Guero bi partetan partitu eta berecia… Bordele, Milanges,

1643, 567.
Arnaud Oihenart, Les proverbes basques recueillis par… plus les poésies basques du 

mesme auteur. Paris, 1657, 44.
Piarres Lafitte, Euskal Literaturaz
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ez dut aurkitzen inolako hiztegietan, eta halako hitz argotikozat daukat, jolas-
tuz sortu duena peu, petit eta tout nahasiz, baditut bukaerarekin errimatze
nahiak behartua.

Orohar eta bukatzen joateko iruzkin labur hauek hona nola epaitzen zi-

Adora dezagun ou Kurutzea,

Alegia, Kantiketan ageri dela gailen. Poeta gutxik diruditela hain indartsu,
hain grazios, hain natural. Halere, Bengoetxearentzat, gai profanoetan, duela-
rikan bai edukiz eta bai formaz askatasun gehiago esan litekeela estilo balia-
bideak nabarmenago ageri zaizkiola. Bat gatoz gu ere.

Ez zuen euskal poesian jarraitzaile askorik bere poesia mota honek,

moldatu zuen Nihil igitur mors est, honela bukatzen dena:
Gizendak eri zirelarik
Bizi-min deithu minbiziaz,
Mintzo zan, ixil, ez-jainkoa;
«Deus ez da» zion «herioa:
EZ dena Ezin daiteke hil».

14ean Parisetik Guatemalara igorri gutunean Jokin Zaitegiri:
… zure goraintziak emango dizkiot ikusten dudanean. Oraingotasunez bete-

riko olerki berri-berri bat idatzi du Mirandek Nihil igitur mors est Lukreti-ren 
itzetan jasoa. Oso sakon ta jasoa. Egan Donostiko aldizkaritxora igorri dut ar-
gitara dezaten

Eta amai dezadan, beraz, entzuleok, eskertuz izan duzuen arreta egun bota
ditudan ene iruzkin eta deuskeriekin, eta kanta dezadan ozenki

Agur eta ohore Zalduby zenari,

Senpertar kuttun eta koplari finari.

Pierre Lafitte, Le Basque et la littérature d’expression basque en Labord, Basse-Na-
varre et Soule

Andima Ibiñagabeitita, Erbestetik barne-minez. Gutunak 1935-
-1967, Susa Zarautz, 2000, 107.
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Joannes PASSERATIUS (Jean Passerat, 1534-1602)
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[ Louis COQUELET ]



1030 EUSKERA – LII, 2007, 3



GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS POEMAZ IRUZKINAK - Patri Urkizu 1031

Juan Cristóbal Nápoles Fajardo «El Cuculambé»
(Las Tunas, Cuba, 1829-1862)

NADA

Nada
Nada
de la nada los hombres son formados,
y en la nada

Nada son los pesares que sufrimos,
Nada son los placeres que gozamos,
y son nada los bienes que adquirimos
como nada las glorias que anhelamos.

Nada es toda la tierra bien mirada;
Nada es todo por Dios, y es mucho solo
el Señor que nos hizo de la nada.

Nada el mundo del uno al otro polo
y nada
que sin decir más nada

Gratien ADEMA «Zalduby»
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NADA

1.  Muchos hombres hay en el mundo que creen que jamás se ha hecho algo
de la nada,

nada.

2.  ¡Nada más fácil! ¡Cuántos infelices hay en el mundo que ayer no eran
dueños de nada y hoy están rebosantes de dinero! Sobre esos don nada
entrados en años con una nada

3.  No perderé nada si no logro nada nada quedaré sin nada.
nada, ¡pobrecillo! Pero las palabras estúpidas no

me importan nada.

4.  Nada me cansa y todas las
penas son nada, y seré mencionado además como un hombre hábil. ¿Es
posible nada más raro?

nada ganaré el bastón y la moneda de oro. Es

fiar de nada.

6.  Me callo. Ya nada se me ocurre. Sin decir nada importante acabo. Pero si

nada nada más. ¡Feliz
aquel que en sus deseos nada echa en falta!

Patri Urkizuren itzulpena gaztelaniara



ADEMA ZALDUBYREN (1828-1907) PROSA IDAZLANAK

Xabier Altzibar

Sarrera

Zaldubi apaiz koblakaria euskaldun zaharra zen, tradizioaren aldekoa; 
politikan lege zaharrekoa, antierrepublikanoa. Euskaldun izatearen ohorea oi-
hukatu zuen eta Zazpiak bat kantatu. J. Etxeparek dioenez, inork baino kar-
tsukiago maitatu zuen Euskal Herria eta fede gehiago ukan haren etorkizune-

argitara zuen: Art poétique basque Eskualduna -

Lehenik, erran dezagun prosaz frantsesez eta euskaraz idatzi zuela. Eus-
karazko prosa-idazlan batzuk hein bat aipatuak dira: adib. Lurdeko beilarien-
dako liburuak edo erreboteko jokoari buruzkoa; ez, ordea, mintzaldiak eta 
artikuluak. Horiek Eskualdunan argitara zituen baina kazeta hori aski ezeza-

Lapurdum aldizkarian agertaraziak di-
-

Etxeberriri aitortu zionez

Hona Zaldubik bere bizian hitz lañoz argitara zituenak, frantsesez edo 
-

-
kak edo artikuluak eliza -

-

Predikuak sainduen biziaz.

Artikulu honetan Zaldubiren prosa idazlan horietako gaiak, ideiak eta 
testuingurua aztertuko ditugu bereziki; laburkiago, idazkera eta estiloa.

Herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut uste nehork maitatu duen Euskal Herria 
-



1. Lurdeko beilariendako debozio liburuak (1875, 1877)

-
jinaren agertze eta mirakuluak kontatzen dituztenak, erromesendako kantika 
eta otoitzekin osatuak.

1875an / Jubilau urthe Sainduan / Bazco biharamun eta hirugarrenean / 
Lourdesen eta Betharramen / Escual herritic pelegrin cirenen / orhoitzapena.

-

Escualdun / Pelegrinaren / bidalzailea. Gr. Adéma aphezac egina -

-

hitzaurrea eta ortografiazko eranskina ere baditu, azken hau erdaldunek eus-
kara zuzen ahoska dezaten.

gertatu zen eta ondoren egileak erabaki zuen zerbait osoagorik egitea; hots, 

ondoko gaiekin: pelegrinaiak zer eta zertako diren, nor eta nola behar den 

-
-

elizetan kantatuak eta ezagunenetarikoak baitira, adib.,

Eskualdunan argi-
taratua, aldudarren Lurdeko beila kontatzerakoan.

-
-
-

-
-

Escualdun pelegrinaren bidaltzai-
lea
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giren, otoitzez ez balin bagira ere, bertze garaitikoer. Ah! zer bulhar garbi airos 

herrietakoak; jana eta loa ahantzirik bethi kantuz: eskuaraz, bihotzez, orok betan, 
beren Zalduby

zen Lurden iragan igandekoa, berrogoi ta hamar garren urthekari.

Eskualduna

-
buetan. Horietako batek Erromako auzia du hizpide, gai minbera zinez; Zal-

Zaldubiren arabera, mirakuluetan sinestea ez du fedeak edo Elizak mana-
-
-

tentzia eta debozioa

-
teko; eta halatsu Zuberoatik joaten ziren anitzek:

-

-

-

-



-

-

dute:

-

irtenbidea eskaintzen zien beneditar predikalari ospetsuak, Zaldubiren herrita-

-

A. Pheza delakoak 

Eskualduna
idazlanetan; bada hor ideologia borroka bat euskal literaturan: xuriek ez dute 
biziaren gozoa kantatzen, horixe egozten diete gorriek.

-

-
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Zaldubiren liburuska horiek bere testuinguruan kokatu behar dira. Eliza 
-

karietara beilek lehia handia sortarazi zuten Euskal Herrian ere; aipatu leku 

-

-

-
tik, liburuak ateratzeari ekin zion, kantikak ere sartuz.

-

Dona Phaleuco 
agertzeac

kontatzen digu (Maria Birjinaren hilabetia

zuten errepublikanoen artean: Zolak bere Lourdes nobelan esanak lekuko 
Petit Gironde

Eskual-Herria kaze-

-

2. Mintzaldi eta artikulu ideologikoak

Lau ezagutzen ditugu, ideologiak Zaldubiren idazlanetan duen pisuaren 
erakusle: Les Traditions du Pays Basque



-

2.1. Les
Traditions du Pays Basque

-
kaldunak ziren, irakasleak ere bai batzuk, beste batzuk biarnesak. Hitzaldia 
behin eta berriz eten zuten esku-zartek.

Eskualduna
Eskualdu-

na kazeta, tradizioaren bandera altxatu zuena.

Zaldubiren arabera, euskaldunen tradizio zahar eta on guztiak aintzat 

kolegioaren eta instituzioaren eraikitzailea, gizaki eredugarria da. Tradizioak 

zaharrak, usadioak, libertateak eta oroz gain erlijioa eta hizkuntza, arrotzen 
inbasioek galdu ezin izan dutena.
katolikoak eta elizgizonak izan dira hizkuntza eta kultura klasikoa iraunarazi 
dutenak, baita frantsesa ikasteko bide gisa baliatu dutenak, eta gero ere hala 

bestetan letretako eta zientzietako jendea, liburuak eta aldizkariak euskarari 
buruz harriduraz eta jakinminez mintzo dira. Euskalzale arrotz batzuk autono-

Euskara eta
Euskal Herriko Irurac-Bat, Revista Eskuara, Eskualduna -

-

-
gu, erlijioari esker; halaber pilota jokoa, gimnasiak baino trebetasun askoz 
gehiago garatzen dituena.

Zaldubiren arabera, euskara erabili egin behar da, bakoitzak bere euskal-
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oro 

haien ondorengoak garela erakutsi behar dugu euskaldunok. Euskara ez da 
altxor bat huts-hutsik, erlijio katolikoaren laguna ere bada, maiz haren begi-
ralea izan da; egun, inoiz baino gehiago, nazionalitatearen bizitza eta bermea 

-
kaldunen endekatzea. Euskaldunak burua altxa eta euskaldun bezala ezaguta-
razi behar du bere burua. Erabil dezagun euskara maitetasunez, euskaldunen 
artean: elkar agurtu euskaraz, idatz euskaraz, eta, euskaldunen arteko lokarri 

-
tek pentsatu dute erkidetasun-marka bat erabiltzea: orratz edo iskilinba batetik 

Euskara ez da poxolu ikasketetan; ez ditu trabatzen bertze hizkuntzak, 

hala-hala biarnesari buruz dioela; biarnesaren ohorea susta dezatela tradizio 
zahar onak begiratuz, euskaldunen tradizioen eite berekoak baitira.

2.2.
Tardets, Eskualduna
Sainduen bizitcea -
tikulu ideologikoa da, erreseina kritikoa baino gehiago; Eskualdunaren edito-
reak dio, Adémaren gogoetak poesiaz eta sorterrizaletasunez beteak direla eta 

-

gurikeria edo ongi izate materiala eta progresoa jainko bihurtu diren aldi ho-
netan. Sainduen bizi horiek herriko jendeak konprenitzeko moduko euskaran 
kontatzen ditu Joanategik, hitz garbiei eta adierazmolde jatorrei uko egin gabe. 

noblea» defendatu behar da dotrina, lege, moda arrotzen kontra, gure nazio-
nalitatea kendu nahi digutenen kontra. Elizgizonei, euskaldun ikasiei, familia 
nobleei, ohorezko gizakiei, hots, egiazko euskaldun guztiei dagokie bai kato-
likotasuna eta bai euskara sustatzea.

Zaldubiren arabera, foruak eta gure nazionalitatea oso begiratzekotan 

eta, azpiko izanez bortxa jasan badugu ere, gure nagusiekin leialagoak izan 
gara haiek gurekin baino, beren konpromisoak ez baitituzte bete. Haatik, 

fedeari eta euskarari uko egin eta kaskoinen ohiturak eta arak hartu dituztenak. 
-

aren bideetatik gure endekatzea baizik ez da progresatzen ari, gure odola eta 
ohiturak beste odol apalagoetan urtzen ari dira, gure ohiturak galduz doaz, 



-errientsa arrotz inposatuekin, bere txotxongilo-ariketekin eta gimnasiarekin, 
-

gogia-fabrika molde ofizial horretatik belaunaldi bat sortuko da fedegabea, 
euskaldun zaharren ezaugarririk gabea, frantses txar batean mintzatuko dena. 
Hala ere, gu desagertzen ari garen une honetan, gure arrazak eta hizkuntzak 

-
roztik, Paris, Alemania, Londres, Austriako jakintsuek euskara jakintza handi-
ko hizkuntzatzat hartu dute eta gure herriaren eta hizkuntzaren gainean gauza 

etsituak badira ere, beharbada aurki euskaldun herria Ameriketan arraberrika-

buruaren suntsipenetik, gure burujabetzaren kontrako oro ezezta dezagun. 

aberasteko lanean ari diren guziei.

Ameriketako Euskal Herri hori buru batzuen proiektua zela dirudi.

2.3. Eskualduna

denbora huntan» zer xede duten azaltzen du egileak. Hau da, alde batetik, 
euskalduna pitzaraztea, bere odol, aztura zahar, bereiztasunaren ohore, hizkun-

guziak gure, gure patu guzien zimendua zen gure fueroetan», gero kendu 
dizkigutenak:

mintzaia eskuara, gure lehengo azturak, pilota jokoa, irrintzinak, muxiko eta au-
rreskuak, pastoralak eta bertze asko jei eta josteta gisa, gure herrietan beizik 

azkarra, orai artio beti xutik atxiki duguna..., gure elizetako kantuak...gure etxe-
tako jainkotiar ohitzak eta kostumak..., eta gure odol garbia. / Horiek,...bedere
oraino gure gelditzen zaizkigun horiek, atxik eta begira detzagun tinki, amodio-
rekin, suharki eta fierki, deus galtzerat gehiago utzi gabe..

auzapezak, euskaldun ohitura xahar guziak hedatzeko asmoz, besta horiei 
-

tziako eta Espainiako eskualdun guziak, jendakia bat berbera garela» erakus-
teko dira.
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-

-
kako Arbola»en ondoan aipatua. Pizkunde giroaren eragina garbi ageri da.

2.4.
Eskualduna

euskazaleen aitzinean egina izan zen, eta euskaraz, euskaldunak elkarri atxi-
kitzeko xedez. Hortaz, genero epidiktikoari dagokio, eta horregatik, hizlariak 

politika aplikatuz, apezei katixima ez euskaraz baina frantsesez egiteko mana-
tu zien eta ondorioz, protesta gisa, petizione bat eta sinadura-biltze kanpaina 
antolatu zen. Hitzaldiaren gaia: euskararen iraupena edo geroa eta Eskualza-

Sarreran, euskara zer den eta zer izan den azaltzen du Zaldubik:

Jakintsuen arabera, euskara da hizkuntza zaharrena, iraupen harrigarria 
izan duena:

-
tzonaren lurrean», hango mendi, ur, herrien izen euskarazko ugariak lekuko; bai 

-

du euskarak.

-
-

koarrak eta bereziki bizkaitarrak, ordea, bermatzen dira beren eskuararen oso, 

euskalzale kartsu bat behar litzateke gure zazpi euskal herrietarik bakoitzean. 

dela burdin bide; dela jende arrotzekilako nahasteka; dela errient kaskoin 
eskuararik ez dakitenen eta eskuara hastio dutenen eskola; dela asko gazte frantses 



arrotz kargudun batek debekatu die apezei, euskara baizik ez dakitenei es-
kuaraz mintzatzea.

Prefetari eginiko petizionea eztiegia da,
hobe baitziteken ez baliote hainbertze ohore eta agur egin zen bezalakoari;

baina
gu eskualzale gaduzkatelakoetarik ainitz ere, ez ote gare hobendun gure 

denak behar gintezke sorkan bilduak hemen aurkitu, eskuarari egina zaion 
guduan, haren alde gure buruen agerian irakusteko.

jakintsu batzuen bilkuran galde egina ere ahantzia da, hain zuzen 
autodeterminazio eskaera:

aiphu izan baitzen gizon jakintsun batzuen bilkhuran, eskualduneri beren 
berbertasunaren emaiteaz, berex beren gisa eta libro bizi zitezen, Andorreko 
Errepublikan bezala.

eskuara amari bizi berri baten emateko». Hona nola jokatu beharko liratekeen eus-

hemendik aintzina, ez gaitezen mintza eskuaraz beizik, eskuara dakitenekin. 

gabe, erdararat lerraturen direla. Halere, huts hortarat ez erortzeko xede zina 
hartuz, usu usaia edo usu-aria laster hartua liteke eskualdunen artean beti esku-

batez, edo hobeki, eskuaraz erdarari pulliki ihardetsiz, usaia hori hobeki oraino 
finka liteke gure artean.

dezotegun: ez sehirik har eskualdunik beizik, eta heieri ez utz eskuaraz beizik 

-
tere arbuiatzen; on eta eder ere zaiku bi erdara horietarik batean bedere trebe 

-
murik errient kaskoin batzu igortzen baitauzkigute Eskualherrirat, ezen frantxi-
mant bilhakatzeak ez dio on hanbatik egiten eskualdunari.

hargatik ez dadiela bihi bat izan eskuarazkoa ikhasi gabekorik, ez eta ere bere 

ere, liburu eskuarak behar litezke bai ixtoriozkoak, bai jostatzekoak, diren baino 
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«hain dire irakusgarri 
eta ukigarriak, nun guziek atseginekin behar baikintuzke irakurri agertzen diren 

Hortaz, Zaldubi ohartu zen ez zela aski sainduen liburuekin, ordura arte 

berma eta sustenga gure mintzaia sakratua, erlisionearen gure arteko begi-
rale eta lagun maitagarria.

3. Erreboteko jokoaren aldekoak

edo gehiago, aipatu jokoaren goresmen eta argitasun emateak dira.

3.1. Notice sur le jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques, le 
plus beau jeu du monde. Explication avec figures. Indispensable aux étran-
gers

3.2. Esku-
alduna

-
ka bezainbeste, eztabaida-artikulua. Zaldubik dio ez dela Euskal Herrian inon 

bat arrimatzen duten buruzagiek edertzen dute tokiaren fama eta itxura guzia». 
-

boteko partida batek.». Hain zuzen, besten erdian astelehenean jokatu den 
partidak izan duela aldarte ederrik, bederatzi aldiz adostu baitute frantsesek 

frantsesek irabaziz.

-
-

ak,
pasatzea beti falta izatea:

oraiko xixtera jokoarekin, erran dugun zolako paretarik gabe, ez daite pla-
zarik aski handirik.

3.3. Eskualduna

plaza handian, jokatu da, aspaldi ikusi izan den erroboteko partida ederre-



presentzia, haren autoritatea eta anjelusaren ohitura zaharra ohartarazi nahi 
die irakurleei:

erran behar da, gauza guziak jaun aphezpiku baten beraren gostukoak eta 
ohoratzekoak ziren. Lehenik, plazan sartzeko musika: Harispe jeneral zenaren 
xazur eskualdunen martxa.
aphezpikuari bere kargudun lagunekin, eta harat bilduak ziren bertze asko jaun 
handiekin. Hamar pilotariak, plazan sartzearekin, presentatu ziren bi lerrotan, jaun 
aphezpikuaren aitzinera, agur egin zioten denek batean, eta jaun aphezpikuak 
benedikatu zituen.
xutiturik, ikusi zuen plazako jende guzia, eta pilotariak ere, jokoa utzirik Anjelu-
saren erraten xutik eta buru-has... Ukhitua zen bihotzeraino; erran zioten bere 

ofizio batean zela.

-

Eskualduna indarrez, zalutasunez, antzez, eta buruz zer den irakusterat 
ematen duen jokoa...

bethi pareta handi bati jo eta jo eta bethi jo;...bethi pareta horri buruz, bethi 

pareta jokoz nausi...eta gero bethi jo berak edo berdintsuak, guziz kintze iraun-
korretan; ...buruzko antze guti; ...oraiko asko zaharrek diotena; plekako jokoa, 
lehengo denboretako haur jokoa; kaskoin jokoa!...

Hala ere, erreboteko jokoa bere gisa utzia egon da zenbait urthe honetan, 

baizik ezin atzeman frantsesik, bertze zortzi pilotariak espainolak izanik:

denek diotena hau da: asma ahalikakoak egin behar litezkela Eskual-herri 
guzian, erroboteko edo laxoko jokoaren berriz pitzarazteko: bertzenaz eskualdu-
nen ohoreak egin du.

Artikulu honek erreakzioa sortu zuen: irakurle batek Zaldubiri kontra 

Eskualduna

Zaldubiren liburuskak eta artikulu hauek bat datoz zenbait tradizionalistak 
erreboteko jokoa berpizteko eta blekaren gainetik ezartzeko ahaleginekin; 

-

3.4. Eskualdunan
-
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RIEV
RIEV

luzea da, lau partetan banatua.
jokoaren erregelen deskripzioa da, bai eta nola behar litzatekeen sustatu gaz-

-
riaren onheski libertiaraztea».

Hona zer dioen, laburbilduz: igande bezperetarik lekora, lege da pilota 
partida bat bederen joka dadin. Jakintsu batzuek espantu handiak dituzte gure 

guztiekin batera erreboteko jokoa galduz doa; ordea, Espainia alderdiko eus-
kaldunak azkarkiago atxikiak dira beren arbasoen denboretako ohitura guztiei.

Euskal-Herrian ez daiteke behar bezalako bestarik erreboteko partidarik 
gabe.

mutikoak gaztedanik joko hori ikastera 
bultzateko neurri praktikoak hartu behar lirateke: ar-aldi bakoitzeko pilota eta 
xixterak utzi, ederka ararazi, sariak eman. Ez, ordea, pilotari ofizioa har de-

ez zen pilotaririk pagatzen...partida handi batean agertzea orori eder zitzaien», 
nahiz apustuak baziren.

Plazaren gaineko eztabaidak

(
aintzat hartuta, gehienen iritzia azaltzen du, bai eta jokoaren lege eta gorabehera 
premiatsuak deskribatzen. Azkenik, joko horren miresle edo bultzagileen artean, 
Suediako erregea eta A. Abadia aipatzen ditu, azken honek sariak eratu baitzituen: 

bere azken egunetan gaitzi zitzaion erreboteko jokoa utzia izatea.

Aipatzekoa da Zaldubi pilotazale gisa famatua izan zela. Apaizek eta 
herriko buruzagiek erreboteko jokoa eta pilotariak ohoratu behar zituztela 
zioen:

bezperetarik lekhora, lege da pilota partida bat bedere joka dadin herriko 
pilotari hoberenen artean: gisa ere da, apezetarik hasirik, herriko buruzagi, etxeko 
jaun, beren burua zerbeit daukaten zahar eta gazte guziak, dohazin orduan erre-
botera, eskualdun legezko jokoari eta pilotarieri ohore egiteko.

Eskualdun 0na 36,
-



4. Euskara-japonieraren arteko sinonimia ustezkoaz

Semaine de Bayon-
ne

Semaine
de Bayonne kazetan -
ra hiztegi batez baliatuz, japonierazko eta euskarazko hitz eta toponimo ugari 

-
garria da, zientzi asmorik gabekoa.

-

Japonais», Eskualdun Ona ,
euskalduna adiskide baitzuen, hark Japoni buruz emaniko eskola batzuen on-
dotik abiatu zen Zaldubi kidetasun bitxi horiek aztertzera.

5. Bestelakoak: argitaratuak eta gabeak

Eskualduna
-

argitaratu zituen Zaldubik aldi hartako kazetetan.

Alduderi buruzko liburuska.

6. Predikuak sainduen biziaz

Predikuak saindu batzuen biziaz
Euskaltzainak 

hemen Predikuak saindu batzuen biziaz obraz mintzatuko gara. Liburu honen 
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6.1. -

Egileak ez dio, espreski bederen, noiz edo non predikatuak edo predika-
tzekoak izan ziren edo ziratekeen baina argitasun batzuk ematen ditu, eta 

-

Zaldubik gogoko zituen sainduen biziak; ongi izate materiala eta progre-
soa jainkotu dituen mendearen kontrako antidoto direla esango du Joanategiren 

, -
-

-
Ehunbat

sainduen bizitzea
Joanategik ezagutzen zituen Zaldubiren predikuak eta honek ere segurki haren 
liburuak, elkarren eite baitute hizkeran eta grafian Joanategiren aipatu liburu-
ak eta Sainduen bizitzeak
Zaldubiren santu guztiak hartzen ditu, baina irakurtzeko egina da; ordea, 
Zaldubirenak predikuak dira, elizan goraki entzunaraztekoak, ohiko erretorika 



ondotik irakaspena daukate; kontakizuna antzekoa da, eta irakaspena berbera 
-

6.2. Zaldubiren arabera, sainduak giristinoentzat etsenplu dira eta ararte-

lehen aldietako eta Erdi Aro goiztiarreko santu haien balentriak historiako 
gertakari nagusiak baino handiagokotzat dauzka egileak, gizarte paganoan lege 

urte Erromako hiriaren barnean badagola Jondoni Petiriren ondorioko gizon 

Santu eta martirien panegirikoak tradizio handikoak baitziren, Zaldubik 

-

erakutsi zuen:

hurbiltzen direnak, bihotza garbirik, zeruko benedizioneak nasaiki ardiesteko gi-
san, eta ez Jaunaren madarizioneak aintzinetik merezitu ondoan, eta ez bekatuan 
ihauska bekatua bera bezein deskustagarri beren buruak Jainkoaren begietan 

Zaldubik etengabe dio mundua engainua dela, gizakiak naturaleza duela 

uste duzue pagano denbora hetan zirela bakarrik gure erlisioneari gerla 

pasione edo janiza berak ditu; bardin orai ere makurrerat, gaizkirat eta biziorat 

-

Zaldubik erlijioaren alde kartsuki jardutea dauka balio nagusitzat:

horra munduaren gogorako prestutasuna; ez da gaitz, bainan girixtino batentzat 
ez da aski. Jondoni Extebe bezala suhar izaitea fedean, kartsu erlijionean, Jain-
koaren izpirituz betea, munduko goiti-beheiti guzietan, horra gutartean zeri behar 

Saindua preso dugu, paganoen denboran usaia zen bezala... Zertarat ote goa-
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Halaber bere aldiko euskaldunak lehenagoko euskaldun zaharrekin kon-
paratzen ditu eta salatzen haien gizarte-jokamolde batzuk erlijioaren aldera, 

hots, eskualduna, altxa, eia, kopeta hori, girixtino bahaiz ez duk hiri kopeta 

zueri behatuz, orduan aree nahiago.». Ez ordean, o, eskualduna, ez haiz eiki orai 
-

raz ahalke izan haiz fededun arrazatik hintzela irakusteaz...Ez huen menturaz 
hortako hemendik hanbat urrun ateratzearen beharrik...To! hurbileko hiri hortan; 
to! merkatu horietan; to!, herriko ostatu hortan...Arrotz baten ikustea aski, fede-
gabeekin fedegabe, juduekin judu, turkoekin turko...Harritu zaik hire girixtino 

Ezen, girixtinoak, huna oraiko denboretan guziz, gutartean gertatzen den 
gauza desohoragarri bat. Zoazte hulako konpainiarat: nor da han gehienik, ausar-

-

ikusmolde bertsua darakus bere aldiko euskaldunak lehenagokoekin konpara-

arteko analogia egiten du, orduko judu eta paganoen eta bere denborako erli-

ikustea erlijionearen etsaiei ihardokitzen; zu zare zu, Jesukristoren egiazko 

bi predikuetan bozkariozko tonua darabil, baita Hazparneko bere lehenean, 

gaitzak kritikatzen dituela. Horregatik maiseatzen ditu, adib., ohore eta kargu 



ekarri makurren kritikarik ez da ageri. Errusiarekiko gerla zeharbidez aipatu 
ondoan dio:

6.3. Eliz oratoriako genero jakinekoak izanik, erretorikoak dira erabat 
konposizioz, apainduraz, mintzairaz, deklamazioz Arrunt-
ki, egitura berekoak: exordio edo sarrera, gaiaren azalpena edo kontaera, eta 
ondotik irakaspena eta bukaera. Sarrerak luzeskak dira, topiko jakinez beteak 

-
-
-

Apaindurazko figurak ere oparo darabiltza: alde batetik, ideiak azaltzeko-
ak eta giroa sortzekoak, hipotiposi eta konparazio zenbaitek lagundurik; bes-

-
tesia, anáfora, epanalepsia, sinonimia etab. Entzuleekin bat egiteko figurak 

c -
-

mendua, emozioa adieraztekoak dira.

-
hita-

nozkoa: hizlariak

apostrofea ere ageri da: 
hizlaria

-
-

-
aren ahotsa dibertsifikatzen da: irakurlearenarekin bateratzen da edo santuari 

Ahozko kontaera-estiloaren erabilera nabarmena da, entzuleekiko 
-

ak, esklamatiboak: Nor harritu, X harritu, (...), Bedere bedere, (...)
Iduritzen zaiku barkhatzea bainan xoilki barkatzea, (...) Hek ere 
beldur!
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-
loaz. Zaldubik euskara argia darabil, euskalkiz lapurtera, hiztegiz zabala, 
ulergarria, ez garbiegia; lapurtera klasikoaren oihartzunak sumatzen dira, adib. 

7. Ondorio batzuk

7.1. Euskaldunen artean euskara erabiltzearen aldekoa izan arren, fran-
tsesez idatzi eta argitaratu zituen idazlan batzuk: neurkerari eta japoniera-
-euskara konparazioari buruzko ikerlanak, tradizioei eta erreboteko jokoari 

teknikoak garatzeko frantsesa erabili zuen Zaldubik; gainera, entzule edo 
irakurle zituen jende ikasi horiek, guztiak behintzat, ez ziren euskaldunak, eta 
euskaldunak ere ez zeudekeen gai ideologikoei buruz euskaraz entzuten edo 
irakurtzen ohituta. Hala ere, mintzaldi eta artikulu ideologiko batzuk, bai eta 
erreboteko jokoaren erregelen deskripzioa, maila hein bat gorakoak edo tek-
nikoak dira, edo jakintza maila handiko euskaldunentzat eginak. Erlijio gau-
zak, ordea, beti euskaraz lantzen bide zituen.

7.2. Erran dezakegu prosa-idazlanetako gaiak bertsoetan ageri direnen 

aratz kaligrafiatzen zituen predikuek haren predikalari alderdia agertu digute, 
ez baikenuen ezagutzen. Horiek guztiek Zaldubiren erlijio-pentsamoldea era-

biziak ez eze istorio eta jostatzeko liburuak ere behar zirela zioen.

7.3. Zaldubik argitaraturiko mintzaldi eta artikulu franko ideologikoak 
dira, erran nahi baita horietan egileak bere ideiak azaltzen edo garatzen ditu-
ela neurtitzetan baino naharoago, xeheago. Zaldubiren jarrera ohargarria da:
etxe onekoa eta ikasia zenez, apeza eta jaun kalonjea, bere burua elite baten 

xuriak -

ohorea»ren izenean. Euskaldun izatea, euskara, Euskal Herria, euskal naziota-

horiez mintzatzean tonu hein bat epikoa zerabilen.

tradizio zaharrak fermuki atxiki zitzatela nahi zuen; arrotz lege, dotrina, moden 
kontra borroka ari zen, frantziar Estatuak sustatu uniformizazioaren kontra, 
horrek euskaldunen eta euskararen desagertzea ekarriko zuelakoan. Hegoalde-



politiko gaitzen egun haietan euskaldunen bereiztasuna eta beregaintasuna, bai 

lañoz ere; horregatik izan da
euskaldunen historiarekiko zuen interesa; horretan urrats bat egin du agian, 
historia zerbait euskaraz idaztean.

7.4. Zaldubik bere ideien ondorio praktikoak bilatzen zituen. Euskara 
gizartean erabili behar zela predikatu zuen bere mintzaldi eta artikuluetan; 
ezagun da euskararen gizarte egoeraz
Jokamolde batzuk ere proposatu zituen: elkartasunezko ezaugarri bat erabil-

artean beti eskuaraz mintzatzea, eta, huts egitean, batak besteari ohartaraztea 
keinu batez, edo erdarari euskaraz erantzunez. Eta gero, euskara maitetasunez

jokoa sustatzerakoan, mutiko gazteei nola lagundu azaltzen zuelarik. Haize 
kontra ari zen, noski.

7.5.
eta euskal bertso-neurkeraren teorialaria ez ezik prosa idazle landua izan zen, 
baita frantsesez ere. Lapurteraz idatzi zuen eta idaztankera bere-berea du, beti 
argia eta jendearen ahoko mintzamoldearen eraginezkoa.

Euskal literaturak 
haren prosa-idazlanak aintzat hartu beharko dituela, uste dut.
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ERANSKINA

Gratien Adema Zaldubi. Predikuak saindu batzuen biziaz. Euskaltzainak

-
nik faksimil eran eskaintzen du eta ondoren jatorrizko testuaren egokitzapena 

ahoskera batzuk gordez, bereziki r ondoko h orhoit 
ediziogileak Zaldubiren jatorrizko idazkera aldatzen du, haren ezaugarri diren 
hitz eta

eta zein den Zaldubiren idazkera prediku hauetan eta gainerako idazlanetan 

1.
ere gehienetan egoki jartzen, koma gutxi batzuk izan ezik; inprenta-hutsik ere 
gutxi uzten du zuzendu gabe. Hala ere, dozena bat hitz gutxienez eta hiru 

-
fetaren goiti beheiti.

2.
ordez euskara batukoak ezartzeak bere alde onak baditu baina hartara testua 
ja ez da egilearena huts-hutsik edo ez osorik behintzat. Egia da, Zaldubiren 
idazkeran zalantzak ageri dira hitz askoren formetan, prediku hauetan ez ezik 
debozio liburuetan, neurtitzetan eta are kazetalanetan; beste hitz eta forma 

horri begiratzen, ez Zaldubiren idazkeran zalantzen artean nagusi diren formei, 
baizik euskara batuari. Hartara, Zaldubiren idazkerako forma asko, euskalki 
edo herri-euskara konnotazio edo marka daramatenak, bestelakatuak dira:

2.1.
gan eta hartarikoak joan; erau-, -aro-

erroko adizkiak -au

-
talanetan ere gehien-gehienetan gan idatzi zuen; haren idazkeran -erau-/-aro-
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/-au- zalantza etengabe ageri da baina -aro-
zaigu dagoka eta honetarikoak dauka

-ago- -n bukaerako 
adizkietan, bereziki aditz izenetan -i- artizkia beti ezartzeko arrazoi garbirik 
ez da ikusten, ezta ere -te- -ite- bihurtzeko beti, zeren Zaldubik prediku 
hauez gainerako idazlanetan emate, errate idazteko ohitura erakusten baitu, 
izaite/izate formen artean zalantza erakusten duen bezala, eta gainerako 
adizkietan, adibide gutxiagorekin, igaite, egoite, jasaite idazteko joera.

diezadazue; gaiten
naite  liteke. Zaldubiren idazlanetan oro har 
gaiten gaitezen
naite, laite laiteke -

-
buruan eta neurtitzetan ere.

Ibili  erabili abilca  derabilka eta alderantzizko aldaketak, 
egungo erabilerari egokitzean, irakurketa errazten du.

erabilia ibili eta erabili
-

-
-

-
be -
zetalanetan ere gehienetan Batixta idazten du, eta Petiri nahiz Petri

xorrotx...;



-
rian -

-
ko aldaketak ageri dira edizioan: bezen  bezain, bezenbat  bezainbat; be-
dere  bederen; berritz  berriz; zenbeit  zerbait, nolazpeit  nolazpait

bedere, berritz , bezein, beizik dira Zaldubiren 
baizik eta baizen

-beit bukaeradunak ageri dira haren idazlanetan: noizbeit, nor-
beit, nolazpeit, norapeit, nunbeit, zenbeit (gutiago zonbeit), zerbeit.

Halaber ez dugu arrazoi garbirik ikusten ondoko kasuetan: geroz, orainik 
 geroztik, oraino -

bardin -
berdin aldaketa, Zaldubiren geroko idazlanetan ere hori delako 

forma nagusia.

-rat nihor  nehor, Zaldubik nihor, nihun, niho-
la idatzi ohi baitu bere liburu, neurtitz eta kazetalanetan. Hek  heiek eta 
haukien  hauen, hoikien  horien, hekien  heien aldaketez esan behar dugu: 
hek dela Zaldubiren idazkeran forma usuena liburuetan, neurtitzetan, kazeta-
lanetan, nahiz heiek ere ageri prediku hauetan; hauen ez dela Zaldubiren 
idazkeran ageri, haukien baizik; hekien/heien
heien nork nahik  nornahik -
daketari dagokionez, ez dugu eragozpenik, idazleak bata nahiz bestea noizten-
ka eta zalantzan erabiltzen baititu; halaber -ra  -rat aldaketari dagokionez, 
biak erabiliak baitira eta biak usu, diferentziarik gabe, ustez.

-
ketak ugariak dira. Hona edizioren aldaketen adibide batzuk:

-
-
-

rriez 

-
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-

eguilea, eta eguinaraztailea -
rat -

bat 

neurtitzetan, arrozoin, barraiatu, errezibi-, gurutze
khurutzefika/kurutzefika iraku(t)s-, irakus-

pen, jendaia kuraie -a mintzai, mobimendu, negurri, patu

bitoria -

bere
deno

ateratzen -
rik t

aritzen -
bazterretan

Ez bat, ez bia, hor uzten tuzte bere guisa eta ez biga, hor uzten 
dituzte beren -
gutzerat erakusterat

emaiten
profeten Khartago hiri 

jendearen

zuten
baliorik

bideari
Jendaira ihes

...guziek madarizi-
one bada



du
Zuhurtziar
Perfeta prudenta
gutarik bat
gizon;

...fedea
besoak eman ahala.

n
ehun eta hirur hogoi eta hamabi urtheren ingurua hiru hogoita hama-

n -
en -

ik

lilluratua
adierazkorra dirudi, baina adierazkorra ez delarik ere ll- idazten du Zaldubik 

-

ase horri, 
hedatzen
balitz -
dan...

-
tinoen seinalea 

Edizioak errespetatu dituen perpaus bihurri batzuk tropo gramatikalak 
izan daitezke, nahiz Zaldubiren beste idazlanetan ez dugun halakorik ikusi, 

beraz guk bezalako mundu huntako gertakari hitsen erdian bizi diren batzueri! 
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-
biren idazkera, ez hainbeste edizio egokituari esker; faksimilea, baina, Zaldu-
bik letra ederra izanagatik, irakurtzeko askoz nekagarriagoa da. Edizio egoki-
tu hau klasikoen orain arteko edizioez bestelakoa da: euskara batuari begira 
egina, dibulgazio asmoz egina; Zaldubi errazago irakurtzeko balio du, baina 
ez Zaldubiren jatorrizko testua edo idazkera ezagutzeko. Esan gabe doa, gu 

-
aren testua guztiz errespetatuko duenarena, oharretan azalduz testuko forma 

) edo bestelako xehetasunak. 
Zaldubiren kazetalanen argitalpenean, behintzat, saiatu gara jatorrizko testua 





GRATIEN ADEMA «ZALDUBI». BERE MENDEKO APEZ
ETA GIZONA

Jean Haritschelhar

Bilduak garelarik egun Senperen Gratien Adema Zaldubiren heriotzaren 
mendeurrenean, argi eta garbi daukat gogoan bilduak garela idazle baten eta 
bereziki olerkari baten obraren aipatzeko, baita ere ospatzeko ez baita izan 
edozein idazle edo olerkari Senpertar apez eta gizon hau. Ez gara bilduak 
norbaiten jujatzeko ehun urteren buruan, ikertzeko ordea, ulertzeko ere zein 
izan den haren bizia, orduko munduan, apeza izanez nola baliatu duen bere 
ama-hizkuntza giristinoen laguntzeko beren urratsetan, nola jokatu den ere, 
herritar gisa, garai haietan gizarteak ezagutu dituen aldaketetan.

Jakina da jendea bizi dela eremu berezi batean, bere herriaren seme edo 
alaba dela, manera berezi batez hezia izana dela bai etxean, familian lehenik, 
etxetik urrun gehienetan, gizarte batean murgildua dela, gizarte horrek duela-
rik bere historia. Beraz, edozeinentzat kontutan behar da hartu non eta noiz 
deraman bere bizia: Gratien Adema Zaldubirentzat, Euskal Herria eta XIX. 
mendea. Hortakotz deitu dut ene mintzaldia: Gratien Adema Zaldubi, bere 
mendeko apez eta gizona.

APEZA

Bere estudioak eginik Larresoroko seminarioan Ademak ezagutu ditu 
apez gisa Iparraldeko hiru probintziak. Lehenik Lapurdi, Hazparnen zelarik 
bikario (1853-1860), bera ere Lapurtarra izanki, Baxe Nafarroa gero, Bidarrain 
zelarik erretor, han ezagutu zuela Otxalde bertsularia (1860-1872), ahantzi 
gabe Zuberoan iragan zituen hemezortzi urteak 1872tik 1890a arte, azkenik 
izendatuko dutela Baionako katedraleko kalonje, ohore hori ez baitzitzion 
edozein apezari eskaintzen. Han egonen da hil arte 1907an.

Pentsa dezagun berrogeita hamar bat urtez igandetan eman dituen predi-
kuek zer balio haundia ukanen duten publikatuko direlarik, hala nola egun 
Henri Duhau jaunak aurkeztuko duen Ademak idatzi dituen Saindu batzuen 
biziaz. Bainan ez da horretan gelditu. Bazakien, aspaldiko ohidura izanez, 
euskaldunek kantatzen zutela euskaraz meza nagusietan. Alabainan, Trentoko 
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kontzilioaren ondotik meza berri bat eskainia izan zitzaien munduko giristino-
ei, latinez noski, latina zela Elizaren hizkuntza ofiziala. Zer gelditzen zitzaien 
bertze hizkuntzei: predikua eta kantikak. Predikuak aipatu ditugu, kantikei 
buruz ariko gara.

Aski dut ene haurtzaroaz oroitzea. Baigorriko eliza mukurru betea, bere-
ziki besta buru egunetan, emazteak beherean kaderetan, gizonak hiru galerietan, 
kantuz eta batzutan orroaz, bezperetan bereziki, bazkari on baten ondotik lehen 
komunionetan. Latinezko kantuak, izan ditezen mezakoak ala bezperetakoak 
gogoz bazazkiten eta apuñatik kantatzen, nahiz ez zuten deus ulertzen. Gauza 
berbera gertatzen zen mezako hitzekin, apeza aldarean zerbait marmarikatzen 
zuela epistola edo ebanjelioa, bizkarrez jendeari. Credo-ren ondotik eta 
Sanctus-era heldu arte den une luze hori betetzen zen euskaldun kantika bate-
kin, hala nola komunione denbora eta meza bururatzean anjelusa.

Jakinik elizako kantikak egiazko otoitzak direla, Baionako eta Oloroneko 
diosesetan sortu dira meza bakoitzari zoazkon kantikak, ezagutuak direlarik 
XVII. mendekoak, Eliza katolikoak, protestanten eraginaren ezeztatzeko 
obratu zuelarik bere erreforma. Zenbat eta zenbat apez kantika egile geroztik, 
hasirik Joanes Etxeberrirekin, haien artean sartzen dela Gratien Adema Zaldu-
bi. Hogeita hamaika kantika idatzi ditu, fededunen gogo-bihotzen zaintzeko 
eta altxatzeko, Elizaren erakaspenaren hedatzeko. Haien tituluek salatzen dute 
zer izan den Adema apezaren xede eta helburua.

Ohar gaiten nola sailkatuak diren kantikak. Lehenbiziko hamarrak aipa-
tzen dituzte Jainkoa, Trinitate saindua eta bereziki Jesusen bizitza gurutzerai-
no; segidan heldu dira bederatzi kantika Maria, Kristoren amari eskainiak, 
goraipatuz zenbait tokitan egin dituen agerraldiak Lurde, Betharrame, Sarran-
tza, Zaragoza; zazpi kantika sainduei buruz, haien artean San Josep, Jondoni 
Petiri edo Piarres apostolua, San Frantses Asisekoa, San Bernat, San Joanes 
Batixta Salhakoa, Santa Grazia eta Santa Luzia; orduko Aita Sainduari, Leon 
XIII-ri erakusten dio Euskaldunen atxikimendua hiru kantikatan eta azken biak 
aphez berri batentzat eta Aita Beneditanoeri eskainiak Beloken sartu direlarik 
1875an.

Orotara, Elizaren erakaspena jende helduentzat egina, ez ditzaten ahantz 
katiximan ikasia.

Badira kantika horien artean oraindik kantatzen direnak Euskal Herriko 
elizetan. Biga dira Jesusen Pasionea aipatzen dutena, hala nola Azken afaria,
bere errepikarekin:

Adora dezagun menderen mendetan
Jesus Jainko Jauna sakramendu huntan

eta aste saindu guzietan kantatzen dena:
Oi Gurutzea! oi Gurutzea!
Gurutze saindu maitea
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Oroit gaiten XIX. mendean eta hain zuzen 1854ean Elizak, Pio IX.a zela 
orduko Aita Saindua, iragarri zuela Maria bekaturik gabe kontzebitua izana 
zela eta lau urteren buruan Lurdeko harpe batean agertu zitzaiola Bernadeta 
Soubirous neska gazteari eta, laster, hasi zirela beilak. Beila horiei buruz 
sortu zuen Ademak ezagutua den kantika:

Amodio ohore
Ama Birjinari
Maria notha gabe
Kontzebituari

Denek errepikatzen dutela:

Agur, agur, agur Maria
Agur, agur, agur Maria

Uholde baten pare elizan kantatzen den kantikak aitortzen du Mariaren 
arartekotasuna Jainkoaren hasarrearen aitzinean. Agertzen zaigu luzaz Elizak 
erakutsi duen urrikalkor ez den Jainkoa, ifernura kondena dezakena, juje 
bortitza, beldurrez betetzen duena:

Uholde baten pare orai bekhatuak
Gaindiz bazter guziak ditu hondatuak
Nun dire fededunak? Nun dire justuak?
Azken eguna hurbil othe du munduak

Lehenbiziko bertsuak jartzen gaitu beldurrez beterikako giroan. Mariaren 
arartekotasunak zerbait ardiets dezake Jainkoaren hasarrearen baretzeko:

Gizonen arbuioek aserik Jainkoa,
Bere azotearen higitzera doha.
Nork orai atxik liro Jaunaren besoa?
Zu zare, zu, Maria, indar hartakoa

Hortakotz errepiketan, ez baita errepika bakarra, otoizten da Andre dena 
Maria:

Othoi Ama maitea
Urrikal zaizkigu.

Ez du Ademak ahanzten euskalduna dela eta euskaldunentzat sortu duela 
kantika diolarik bertsu batean:

Lehengo Fede hura berritz pitz dakigun,
O fededunen Ama, zuk gaitzatzu lagun.
Bai! Eskualdunek hemen hitzeman dezagun,
Bethi zinez izanen garela fededun.

Azken bi neurtitzak baliatzen ditu errepika gisa.
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«Euskaldun fededun», hauxe da orduko leloa, hala nola Frantzian: «Ca-
tholique et français toujours» eta maiz aurkitzen dugu Ademaren kantika eta 
olerkietan.

Hain zuzen 1877an goraipatzen duelarik Maria bekaturik gabe kontzebi-
tua, galdegiten dio geriza ditzan euskaldun jendea, Eliza eta Frantzia, hain 
ahuldua 1870eko gerlaren ondotik:

Gure Ama maitea,
Zuk othoi zerutik
Eskualdunen fedea
Idukazu xutik

Eliz’eta Frantzia
Dagotzu nigarrez,
Zure ganik Maria
Laguntza beharrez

Lagun zazu Eliza
Zure bothereaz
Bothere berak beza
Frantzia altxaraz

Aita Sainduari idatzitako kantuetan eta, nahiz galduak izanak Erroma eta 
harekin zoan erresuma, atxikitzen du lehengo Aita Sainduaren itxura:

Aphez eta Errege, bi bothere betan,
Oi! zein ederki dauden haren eskuetan!
Ez da sainduagorik buruzagietan:
Nor da zuzenagorik, nor khorodunetan?
Gaixtaginek hortako dute begietan.

Azken bertsuan eskainiko dio euskaldunen leialtasuna:

Aita Saindu maitea, haur bihotzdun batzu,
Eskualdunak gu ere zureak gaitutzu:
Zurerik baizen ez da Eskualduntzat haizu.

Eskualdunek Aita Sainduari deritzan kantuan, Baionako apezpikua baitoa 
Erromara Aita Sainduaren apeztearen berrogeita hamar urte karietara, berriz 
ere zein fededuna den euskaldun jendea errepikatzen du:

Eskualdunen arima, o! Aita Saindua,
Zuri bai zuri dago tinkoki lothua.
Beti haren Fedea zutaz argitua,
Garbirik dago eta ezin bentzutua.

Aipatzen dituelarik Euskal Herrira jiten diren arrotzak erakusten du zein 
laket zaien ikustea euskalduna ohidurei atxikia, bereziki erlisioneari:
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Berak ez izanagatik ere oro gure erlisione berekoak, eder eta ohoragarri 
zaizkote elizan eta kanpoan gure Fedeaz ematen ditugun ageri guziak... 
Eguerdiko Anjelus plaza bethean buruhas erraten dugun horrek berak gora-
tzen beizik ez gaitu heien estimuan.

Euskaldun fededun delakoaren itxura ematen du frantsesez ere bere No-
tice sur le jeu de paume au Rebot, jeu national des Basques, le plus beau jeu 
du monde (Bayonne, Lasserre, 1894)) diolarik anjelusa aipatzean:

«Mais voici que du haut du clocher paroissial sonne l’Angelus de midi. Le 
jeu est immédiatement interrompu: joueurs, juges, chasseurs, spectateurs ne font 
qu’un coeur et qu’une âme pour prier la Mère de Dieu et manifester publiquement 
leur foi. Nous avons vu des dissidents, émus d’un pareil spectacle, se lever tête 
découverte et rester ainsi, respectueux et immobiles, jusqu’à la fin de la prière.»
(12. or.)

Zinez bere mendeko apeza izana da Gratien Adema Zaldubi. Bizi izan 
ditu Elizak ezagutu dituen aldaketak eta, bereziki, Ama Birjinari buruzko 
kartsutasun haundia, bizi izan ditu ere Elizaren gora beherak galdu dituelarik 
lur honetako botereak eta erregetza, III. Errepublikak 1875etik eta 1905 arte 
egin dituen urratsak laikotasunaren alde. Halere, nahiz eta borrokatuko den 
Errepublikaren eta orduko agintarien kontra, beti bere baitan dauka bere 
eginbidea dela euskalduna fededun atxikitzea.

GIZONA

Nahasia izan balinbada Frantziaren egoera, zinez nahasia izan da XIX. 
mendean: 1789ko iraultzaren ondotik, sortu da Inperioa dena gerla, denbora 
berean Napoleon I.ak indartzen zuela boterearen zentralizazioa, erresuma zela 
osoki batua eta ezin zatitua, haren ondotik hiru erreinu, Luis XVIII.a, Xarles 
X.a, Luis Feliperena, II. Inperioa eta azkenik III. Errepublika, hau ez aise 
onartua Elizaren aldetik eta bereziki Iparralde honetan. Historia hau, gogoan 
zukeen, dudarik gabe, Gratien Adema Zaldubik, sortuz gero 1828an. Zinez 
nahasmendua da nagusitzen den ideia jendeen artean, ikusirik ere nola jokatzen 
diren III. Errepublikako gobernuak, lege berriak bozkatuz, laikotasuna aldarri-
katuz Estaduaren aldetik, eskoletan, justizian, filosofia horren helburu delarik 
Elizen eta Estaduaren arteko lokarrien haustea legearen bitartez 1905ean.

Horien aitzinean bi irakurketa mota izan daitezke, bi pentsa molde di-
ferentak. Bata nagusitzen da Euskal Herrian, prentsaren bitartez bereziki, 
euskal astekari batetan hain zuzen. Alabainan, irakur daiteke Eskualduna
astekarian artikulu luze bat «Lehen eta orai» duen tituluarekin. Euskal He-
rriaren, euskal jendearen itxurak aurkatuz, zer agertzen da: iraganaren gorai-
patzea, oraiaren mendratzea. Lehen dena eder, orai dena itsusi, lehen dena 
ongi, orai osoki gaizki. Iritzi horrekin ez da onartzen ingurumena den beza-
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la, bizi den mundua, hobesten delarik atzokoa dena lore, egiazko parabisua. 
Eskualdunaren irakurle izanez, ikuspegi horietan murgildua zitekeen Gratien 
Adema Zaldubi.

Denek badakigu pilotazale sutsua zela Adema. Aski da irakurtzea pilota-
ri eta pilotariei buruz idatzi duen kantu luzea, pilota ohoratua Euskal herrietan, 
ederrena joko guzietan. Aipatzen ditu lehengo pilotariak, Perkain, Azantza, 
hain famatuak eta gero XIX. mendeak ezagutu dituen hoberenak, izan ditezen 
Hegoaldekoak edo Iparraldekoak.

Bainan, hain zuzen XIX. mendean, pilotak ezagutu ditu aldaketa haun-
diak: esku larruaren luzatzea lehenik, xixteraren sortzea gero eta denbora 
berean goma sartzen dela pilotetan, Hegoaldean lehenik eta XIX. mendearen 
lehen zatian Iparraldean. Orduan sortzen da jokatzeko manera berri bat, 
pleka deitzen dena, ez laxoa edo errabotea bezala bi eremutan jarriz lau edo 
bosteko taldeak eta zuzenki jokatuz, pareta baten kontra aldiz bi plekari bien 
kontra edo buruz buru. Alabainan, orduan, bi jokatzeko maneretan bat hobes-
ten zen, zaharrena dudarik gabe, noblea zelakotz. Adibidez, Pasaia-Doniba-
neko plaza laxoko paretan irakur daiteke: «El juego de ble cederá al de re-
bote – 1839». Egiten zen jokolarien arteko sailkapena. Laxoan edo 
errabotean ari zirenak pilotariak ziren. Plekako jokoa ez baitzen hain noblea, 
plekariak ziren hala jokatzen zirenak eta, dudarik gabe, pilotaria da hobetsi 
plekariaren aitzinean.

Hauxe da Ademaren iritzia:

Askotan eder zaiku
Plekako jokoa,
Trinket partidatto bat
Orobat laxoa...
Bego hargatik nausi
Errebotekoa
Pilotako legea
Hartan da osoa.

Argi eta garbi dago, bainan plekako jokoa, laxoko edo erraboteko joko-
aren aurka doa, plekaria ez baita pilotari ona izanen, pleka ariz galtzen ditue-
la ahal guziak:

Gaztetik ez denean
Pleka beizik hartzen,
Pareta hari joka
Besoa da galtzen;
Bixta eta indarrak
Guti han largatzen
Zabaleko joari
Nekhez gero jartzen.
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Beste kezkarik badauka Ademak. Orduko munduan pilota galtzen ari dela 
konparatuz lehengo munduarekin, ohidura zaharrak utziz, hain zuzen gero eta 
«estranjer» gehiago sartzen ari delakotz Euskal Herrian:

Plaza bat izaki’ta
Pilotaririk ez;
Asko herritan hortaz
Dagode ahalkez,
Eskualdun aztureri
Ukho hoi eginez
Eskualduna da hola
Kaskointzen nahi t’ez.

Euskal Herriko Eliza bestak aipatzen dituelarik gogoratzen ditu «Lapur-
diko seme bat, gaztean pilotari eta plaza gizon eder izana urte luzez urrun 
toki arrotzetan egonik, Euskal Herrirat itzulia» eman zuen lehen hitza zela 
Eliza bestei buruz: «Debruak joan du Eskualduna».

Eta segitzen du Ademak ikusten duela frantses hizkuntza gero eta gehia-
go sartzen ari dela denetan, frantses ohidurak halaber, idatziz:

Eliza batean, kantika frantsesak... predikua ere frantsesez... Besta hiru 
egunetan nihun kasik erreboteko partidarik gehiago jokatzen; orotan pleka eta 
pleka baizik ez... Muthikoska batzu karta frantsesekin jokotan eta frantsesez 
mintzo; handiagoko batzuk kaskoin herrietan bezala girletan; bertze andana bat 
ostatuan frantsesez kantu errepikan. Herriko plazaren erdian, dantza frantsesik 
baizen ez; dela polka, dela machurka, dela eskotich, eta purtzilkeria, herri han-
dietan hiriko musika batekin; ttikiagoetan chirribika edo klarinet soinuz; ... Es-
kualdunen leheneko thamburin eta chirola alegera hura nihun ez gehiago ageri... 
ez eta irrintzinarik ere kasik nihun.

Lehen eta orai: oi! zen ederra zen lehen hura!

Bainan oraia hor dago III. Errepublikarekin, Ademak onartzen ez duena eta 
jadanik 1876an dakigularik Errepublika bozkatua eta onartua izana zela Lege-
-Biltzarrean Wallon emendakinari esker boz baten gehiengoarekin urte bat lehe-
nago, idatziko du olerki bat zorrotza jorratuz Errepublika bera, agintariak eta 
errepublikazaleak, araberako aire edo doñu jauzikor eta alegera hautatuz...

Lehen eta orai da Ademak hautatu duen gaia Errepublikaren jorratzeko, 
gogoan daukalarik utzi duen fama txarra. Adibidez hona hirugarren bertsua:

Lehengo denboretan Errege batto zen
Orai denak errege hori da hori zuzen.

Egitura bera aurkezten da seigarrenean:

Bazterretan gizonik ez omen zen lehen
Eta gizona orai beha zein merke den.
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Zinez olerkiaren ardatza hori da bi neurtitzetan emanez lehen eta orai eta 
neurtitz berean ere, hala nola:

VIII.  Lehen aitoren seme eta orai burjes
...........................................................

XIII.  Lehen zerga eta orai kontribuzione
...........................................................

XVI.  Lehen ez zen bezala da mundua orai

Ikusten du mundua osoki aldatua, denek nagusi izan nahi, denek errege, 
indarrak dituela ziri baten bozak, ttikia handiari manatzeko gai dela, bainan 
olerkiaren azken bertsuetan trufatzen da Errepublikazaleaz, aldaketa izanikan 
ere, berdin asto egonen dela.

Nahiz olerki hoberena izan Sarako Lore Jokoetan ez zen nehor saritu 
1876an. Hor daukagu lekuko Duvoisinek Inchauspe kalonjeari igorri zion 
gutuna:

«Mon cher chanoine,

Je suis entièrement de votre avis, Biba Errepublika est la meilleure des
pièces qui ont été présentées au concours de poésie de cette année, mais elle a 
une tache originelle; elle est politique et M. d’Abbadie a toujours mis la politique 
hors du concours. Je doute que cette année il soit plus tendre avec elle...»

Iduriz, Antoine d’Abbadie jaunak zuen azken hitza eta Miarritzetik 
1876eko irailaren 4ean igorria izan zen gutunak adierazten zuen argiki.

Bada Biba Errepublikaren bertze idazkera bat aise luzeagoa, Klasikoak 
sortan Ales Bengoetxeak paratua. Lore Jokoetako olerkiak 19 bertso dauzka, 
Klasikoetan agertu denak 35, kasik doblea. Horrek aitortzen du Ademak be-
rritu duela osoki bere olerkia, emendatu duela. Noizkoa den azken idazkia, ez 
dakit, bainan interesgarri liteke jakitea.

Lehenik aldatzen du errepika, baztertuz 1876ekoa, «Dugun errepika, biba 
Errepublika!» hautatuz aldiz kantu karlista batena: Ai, Ai, Ai, mutila, bigarren 
parteak errepikatzen duela azken neurtitzaren bigarren zatia.

Nahiz agertzen den noiztenka «Lehen eta orai» delakoa osoki aldatu du 
bere olerkia, xixtakoak eginez, umorearekin:

Liberté, Egalité eta Fraternité
Ah! hiru gezur hoeik egiak balite!

Sakatzen du ziria «gezur» hitzarekin, bainan beharrezkoa zuen «egia»-
rekin kontrajartzeko. Ehun urteren buruan, noiz nahi aipatzen dira frantses 
politikan hiru hitz famatu horiek, amets hutsak dudarik gabe, mundu honetan 
sekulan gauzatuko ez direnak.



GRATIEN ADEMA «ZALDUBI». BERE MENDEKO... - Jean Haritschelhar 1069

Errepublikaren jorratzeko baliatuko du bertze jokamolde bat, jendeaz 
trufatuz izengoitien bitartez: Alferromes, Koskarin, Krakesku eta Triparno 
deitzen ditu errepublikazaleak. Argi dago nola eginak diren izen horiek: bi 
akats bilduz: alfer eta erromes lehenik, koska eta arin gero; ez dakit Krakeskuk 
diru xahutzaile erran nahi duen, zer nahi gisaz heldu da lehenik «krak» hots-
izena eta gero «esku» hitza. Triparnok, aldiz, erakusten du jale eta edale ona 
dela errepublikanoa.

Segituko du Kadet Astoputzekin, hala deitzen baita gizon zozoa, frantse-
sez erraiten den bezala «l’idiot du village». Lau bertsutan hartaz nausatzen da 
bere ideien aldetik, apezen kontra jarri delakotz, lanbide hitsa duelakotz eta 
bertze guziak ikaran atxikitzen dituelakotz. Hona beraz «gizon berria»-ren 
marrazkia, agintari berria, zuzenen kontra doana, indarra eta bortxa nagusituz, 
urrunago aipatuko duen bezala.

Eskolan Jainkoa debekatuz eta halaber leku publiko guzietan, ikusten du 
mundu berri bat hitsa, haurrak «abretzen» ari, abere bilakatuz eta bereziki 
arrotzak Euskal Herriaz jabetuz.

Hobendunak salatzen ditu bertsu labur bainan adierazkor batean, lau izen 
lerrokatuz neurtitz berean: «Framazon, arnegatu, zirtzil, judu». Horiek dira 
egiazko etsaiak, Frantzia guzian eskuindarrek salatzen dituztenak, lehena 
Framazon eta azkena Judu, hain zuzen olerkietan neurtitzaren lehen eta azken 
hitzek hartzen dutela indar berezi bat, agerrian ezarriz. Bi jende mota eransten 
ditu Ademak, «arnegata» erran nahi baita erlisionea ukatu duena, elizatik 
kanpo bizi dena, elizaren kontra jokatzen dena eta «zirtzila», hots, gaizki 
jauntzia bainan denbora berean gaizki ikasia, gizon gaixtoa, hitz batez fran-
tsesez erraiten den bezala: «la racaille».

Olerkiaren bukatzean beste gisa batez aurkatzen ditu iragana eta oraia 
«Ubi sunt» oihuarekin:

Nun dire Eskualdunen lehengo Fueroak?

ikusiz nola sartzen diren arrotzak Euskal Herrian, nola denetaz jabetzen 
diren eta nola galtzen ari den euskara:

Gure eskuara bera galduz bagoazik
Ai! nihoiz ez baginik ikhusi arrotzik!

Euskararen galtzea sartzen da XIX. mendeko jendeen kezka nagusietan.

Baliatuko du ere «Betiri Sants» gosetearen itxura, erakusteko zein gaizki 
doan Euskal Herria. Ez du deus ikustekorik Elizanbururekin sortu zuen kan-
tuarekin. Gosetea berriz ere, bainan orai lanean ari da gaixto eta tzarren fago-
retan eta denbora berean tronura igaiteko. Hona nola aurkeztua den:

Betirisantsen politika,
Bera laxo, bertzeak tinka;
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Gero «Bibe la liberté» errepika.
Jendea dabilka
Tiraka, purtzika,
Legar eta lege berri ukaldika.
Nausi nahiz oro gaindizka,
Bainan oro ezin aldizka.
Diote hori dela Errepublika. (bis)

Nola ez sala jadanik egina duena Biba Errepublika olerkian, atxikiz fra-
mazonak bakarrik:

Betirisantsen soldaduak
Framazon Beltzak deituak
Non-nahi zaizkigu nausi pharatuak.

Arnegatak eta zirtzilak izanen dira Betirisantsen bozkazaleetan, ongi ze-
haztuak Ademaren luma zorrotzean:

Jaun xanfarin, xilodun kasko,
Edale, mandril, esku mako,
Hoien bozak Betirik ditu beharko.

Eskuindarra dela Adema nehork ez dezake uka, eskuindarren politikari 
atxikia baitzaio, eskuindar agintariei ere. Lekuko dugu 1891n urriaren 13an 
Hazparne Barrandegian bildu zirelarik Chesnelong senadorearen inguruan 
euskaldun agintari batzu Ademak paratu zituen bertsuak, dena ohore haien 
alde. Horiek ziren Labat eta Etcheverry deputatuak, Garroko barua, Goyhenet-
che Donibane Lohizuneko auzapeza, Juantchuto Kanbokoa, Guichenné aboka-
ta eta Sala jauna. Chesnelong senadoreari eskainitako bazkarian ez pentsa 
ezkertiar jenderik han zirenik.

Euskal Herriak ezagutzen duen politika borrokaren ondoan hedatzen ari 
da bertze kultur mogimendu bat, 1853an Urruñan hasia Antoine d’Abbadie-k 
sortu zituelarik Lore Jokoak. Badakigu ere aldi bat baino gehiagotan Gratien 
Ademak Lore Joko horietan parte hartu zuela, lekuko dela Ameriketarako 
bidean olerkia, 1853ko Lore Jokoetako gaiari buruz. Badakigu ere saritua 
izana zela, hain zuzen alegia bat aurkeztu zuelarik 1873an Saran: Bildotxa eta 
Otsoa. Jadanik aipatu dut nola olerki hoberena izanikan ere 1876eko zein 
gehiagokan ez zuen saria lortu Biba Errepublikarekin, Antoine d’Abbadie-k 
ez baitzuen nahi politikan sartzerik. Bidarrain erretor zelarik ezagutu zuen 
Otxalde eta Xantxundegiko xakurra, Otxaldek asmatua, bilakatu zen Mehete-
giko xakurra Ademak eman zion orrazketei esker.

Euskaltzalea zen Gratien Adema eta euskal giroan bizi zen Hazparnen, 
Bidarrain eta Atharratzen, orduan, zinez, euskal mundua euskalduna baitzen. 
Bere Alegien Aintzin hitzak deritzan olerkian salatzen du euskarari eskaintzen 
dion ohorea:
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Jakintsunen erranetan
Behar bada sinheste,
Ederrena mintzaietan
Eskuara da, diote,
Eskualdunek arrotzetan
Hortaz ohore dute.

Denbora berean galdegiten du erne egoitea altxor horren atxikitzeko.

Nahi ala ez, Euskal Herriko Iparraldea beti Hegoaldeari atxikia izana da, 
bereziki mintzairaz. Ideiek ez dute mugarik ezagutzen eta alderdi batean sor-
tzen diren gertakariek beren eragina daukate bertzean. XVIII. mendeko fran-
tses filosofoen ideiak hazten dute Espainiako ilustrazioa. Frantses iraultzak, 
Napoleonen gerlak ondorioak utziko ditu Hegoaldean, hala nola karlistadek 
Iparraldean.

Lehen karlistadaren ondotik, foruen kontra jokatzen baita espainiol gober-
nua, mogimendu berri bat sortzen ari da Hegoaldean, foruzaleen artean. Iparra-
girre nabaritzen da horretaz eta goraipatzen du «Gernikako arbola» euskal li-
bertateen sinbolo gisa. Ikaragarriko arrakasta ukanen du kantu horrek Hegoalde 
guzian, are gehiago egilea herbestera kondenatua delarik eta, azkenean, euskal-
dunen himnoa bilakatuko da. Iparraldean laster ezagutua izanen da eta berdin 
ohoratua Lore Jokoetako kantu batzuk haren doñuan eginak baitira.

1879an Antoine d’Abbadie-k erabakitzen du Lore Jokoak lehen aldikotz 
ospatuko direla Hegoaldean, Elizondon hain zuzen. Orduan bihurgune berri 
bat izanen da Lore Jokoentzat, alde batetik aldizkatuko baitira Iparralde eta 
Hegoaldearen artean, bertzetik gai berriak agertuko direlakotz, hala nola, 
adibidez, euskararena. Elizondon aurkeztu behar ziren olerkiak «Euskaldunen 
gauzik maiteena» gaia hauta zezaketen edo gai librea. Ez da dudarik gauzik 
maiteena euskara dela eta Felipe Arrese Beitiaren Ama euskeriari azken 
agurra olerkiak lehen saria irabaziko du. Geroztik euskara izanen da gairik 
hautatuena eta hedatuena Euskal Herri guzian, Maulen (1880), Irunen (1881) 
eta toki askotan.

Urrungotik datorren ideologia batek bere bidea segitzen du XIX. mende-
an. Jadanik XVIII. mendean Azkoitian, sortu zelarik «Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del País» elkartea 1767an, lema gisa hartu zuen «Irurac bat», 
bilduz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa hiru probintziak. XIX. mendeko erditsutan 
agertuko da lema berri bat, Nafarroa gehituz bertze hiruei: hori da «Laurac 
bat». Iparragirre Ameriketarik sartu berriak bota zien Nafarrei:

Zorionezko batasunean
Nafarrak gure anaiak
Bizi dirade lege onean
Gaur gizon guziz ernaiak.
Guregatikan esango badu
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Etorkizunak, kondairak
Laurak bat beti!... maite alkartu
Izan Euskaldun leialak.

«Irurac bat», «Laurac bat», «Zazpiak bat» izanen da XIX. mendearen 
azken laurdenean agertuko den lema. Eskualdunak deritzan olerkian, 1892an 
argitaratua, Ademak aurkezten du euskaldunen historia, orduko jakitatea 
azalduz eta zortzigarren ahapaldian hauxe aldarrikatzen du:

Lapurdi, Nabarpe’ta Zibero,
Eskual herriak Frantzian;
Bizkai, Gipuzko, Alaba, Nabarro,
Berdin dire Espainian.
Zazpiak bat nahian
Bagaude aspaldi handian.
Zazpiek bat dute izan gogo
Elgarren oneretsian.
Oi! Zein litekeien ederrago
Baldin, Eskualdun herrian,
Eskualduna bere gain balago
Bere zuzenen erdian.

Hain zuzen, olerki hau sartzen da urte berezi horretan, Donibane Lohizune-
ko udalak eskaintzen diola Antoine d’Abbadie jaunari omenaldi eder bat Frantzia-
ko Académie des Sciences-eko buru izendatua delakotz. Besta horietan bilduak 
dira zazpi Euskal herriak d’Abbadie-ren ohoretan eta non nahitik oihukatzen da 
«Zazpiak bat», Antoine d’Abbadie barne, bukatzen duelarik bere esker mintzaldia 
erranez: «Chers compatriotes, joignez vos voix à la mienne déjà bien éteinte et 
crions tous ensemble: Zazpiak bat!». Aski da irakurtzea orduko prentsa kontura-
tzeko zein lilluratua zagon Donibane Lohizunen bildua zen jendea.

1893an Azpeitiako Lore Jokoetan Ademak aurkezten du Gauden eskual-
dun olerkia eta pixka bat birmoldaturik publikatzen du Donibane Lohizuneko 
euskal besten karietara. «Chant patriotique» dio prentsak, eta dudarik gabe 
halakoa da, bereziki bertsuen artean kantatzen delarik errepika famatua:

Zazpi Eskual-herriek bat egin dezagun
Guziak bethi, bethi, gauden gu eskualdun.

Lehen bertsuak amesten duela zazpien batasuna besarkada amultsu batekin:

Agur eta ohore Eskual Herriari,
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Alabari,
Lapurdi, Baxenabar eta Xuberori;
Zazpiak bat lot beitez besarka elgarri.

Berriz ere 1894eko giroa, 1892koaren parekoa da. Sekulan baino gehiago 
aipatzen da «Zazpiak bat» orduko agerkarietan, bereziki Eskualduna asteka-



GRATIEN ADEMA «ZALDUBI». BERE MENDEKO... - Jean Haritschelhar 1073

rian. Hizkuntza da euskaldun guziak biltzen dituena, Antoine d’Abbadie-k 
amesten zuena jadanik 1853an sortu zituelarik Lore Jokoak, galdegiten zuela 
parte har zezaten euskaldun olerkariek izan diten Hegoaldekoak ala Iparralde-
koak. Hizkuntzak eta kulturak sortzen dituzte lokarri sendoak euskaldunen 
artean mugaren gainetik.

Politikoki gauzatzen da euskaldun batzuen ametsa Arana Goiri anaiek 
sortzen dutelarik JEL alderdia, galdegiten duela Euskal Herriaren independen-
tzia, ideologia horrek bete duela XX. mende osoa eta segitzen duela oraino.

Gratien Adema Zaldubik bizi izan ditu XIX. mendeko, bere bigarren 
partean bereziki, Euskal Herriak ezagutu dituen aldaketak. Lekuko bat da, bai 
apez gisa, zintzoki Eliza zerbitzatuz, herritar gisa ere politikan, eskuindarra, 
Frantzia katolikoa izan den bezala, bainan euskaltzale suharra, euskara sustatuz 
haundizki utzi digun altxorrarekin.
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Andere Auzapeza, Jaun eta Andere hautetsiak,
Euskaltzainburu Jauna,
Euskaltzain eta Euskaltzale Jaun eta Andere guzieri bihotzetik agur!

Lotsa izigarri batek hartu nau hitzaldi hunen idazten hasi naizenean: zer, 
holako hizlari jakintsunen ondotik, ni baino askoz ere gehiago dakiten hoin-
bertze ikerle begi zorrotzen erdian, zer behar dut atera?

Jo aitzina halere, galdatua zaiguna bete behar dut nolabait! Jadanik erran 
izan zaizuen bezala Adema-Zaldubiren lanik gehienak argitaratuak izanak dira 
bizi zelarik andana bat eta hil ondoko urteetan berriz, 1908tik goiti, RIEB edo 
Revue Internationale des Études Basques agerkari famatuan bai eta Eskualdun
Ona deitu kazetan. Baina lan horiek guziak ez daude gehiago eskumenean, 
aspaldian agortuak dira.

Hortakotzat Euskaltzaindiak erabaki du denen edo gehienen berriz publi-
katzea, eskuizkribuak barne, zinez merezi baitute. Euskaltzaleen Biltzarrak eta 
Euskararen Erakunde Publikoak ere beren laguntza ekartzen dutela.

Lehen liburuki hau Saindu batzuen biziaz deitu dugu baina nola eta 
zertarik jalgia den erran aitzin behako labur bat bederen eman behar diogu 
obra osoari, eta lehenik nola erori zaizkigun Adema-Zadubiren eskuizkribu 
hauek guziak altzorat...

Elena Touyarou-Phagaburu-k deitu ninduen behin, baizik-eta Xipri Arbel-
bidek galdaturik ari zela, Bidegileak bildumarentzat, lan baten egiten Adema-
Zaldubi-z, eta ea lagunduko nuenez xehetasun zenbaiten biltzen eta artxiborik 
gelditzen bazen, haien bilatzen. Baietz bai, ihardetsi nion eta gogotik gainerat: 
Ademaren ondorengoak ezagunak baititut, eta ezagunak baino gehiago ere, 
berrogei urte huntan.

Holaxe joan ginen 2006ko azaroaren 22an, Elena eta biok, artxibo horien 
ondotik «Ademarenerat» eta han gure harritzea, mahai gainean ikusi genuela-
rik halako liburu eta paper meta, Pierrette Dourisboure adiskideak guretzat 
artoski bilduak! Hasten gara doi bat miatzen eta huna nun zer altxorra dugun 
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begien bistan: eskuizkribu miresgarriak, hainbertze eta halako estatu onean! 
Denak baliagarriak, izkirione xehea bezain bikainaz idatziak!

Elena eta biok, elkarri beha geunden, zozotuak bezala, ez genekien zer 
pentsa! Elenari erraten diot: zu literario alorrean trebe baitzara, har itzazu! Ez, 
zuk behar dituzu hartu, ihardesten dit, eta holaxe, eskuak ikaran bezala, be-
sazpian eraman nituen etxerat delako artxiboak, menturaz XIX. mendeko 
euskal eskuizkriburik ederrenak eta baliosenak.

Laster ikusi nuen, ordea, zer lan ikaragarria hartu nuen bizkarrean. Ze-
rrenda bat egin nuen eta 80 dokumentutan banatu zen guzia. Orotarat 2200 
bat orrialdeko lana osatzen dukete gaur.

Nork edo nork begiztatu nahi izanez gero, hortxe duzue lan hori, azpi-
marratuz eskuizkribuetarik abiatzen dela ene sail guzia.

*  *  *

Errana dugu bortz, sei edo zazpi liburukiren gaia badela. Nola egin dugu 
bada lehenbiziko huntan argitaratu behar zenaren hautaketa? Gogoeta sinple 
bat egin dugu: zertako ez publikatu, lehenik, behin ere argitaratuak izan ez 
diren lan batzuk? Gainerat, Adema-Zaldubiren neurtitzak eta kantikak ezagu-
tuak dira, adituen artean bederen, baina Ademaren euskarazko idazki laxoez 
nehork ez daki deus. Eta prediku hauek parada ederra emanen digute preseski 
Ademaren prosarako jeinua ezagutarazteko.

Huna nola sortu dituen Ademak, hemen argitaratzen ditugun prediku 
horiek. Herrietako bestak zirenean usaia zen predikari handi bat gomitatzea 
egunari ospe, dirdira gehiago emateagatik. Eta Ademak hortarako zaletasun 
handia izanki, gonbidatu zuten zenbait herritarat beren patroin sainduaren 
goresten laguntzeko. Gisa hortako hamar bat mintzaldi aurkitu ditugu haren 
lanetan eta haiek ditugu sartu lehenbiziko liburu huntan, erran dena, Ademaren 
prosa ezagutarazteko asmoz, hots, euskararekin, hitz laxoz nola jokatzen zuen 
erakusteagatik. Hori da hautu hunen zergati guzia.

Ikusiko duzue hor zer artarekin preparatzen zituen bere mintzaldiak! 
Funtsa eta errateko manera, biak errotik lantzen zituen. Hots, azala eta mamia 
biak maitasun kartsuenaz artatzen zituen. Hor ditugu beraz bata bertzearen 
ondotik urteko egutegian agertzen zaizkigun bezala:

– Jondoni Bixintxo (Beskoitze? Hendaia? Uztaritze? Ziburu?);
– Jondoni Joanes Batista (Hazparnen);
– Jondoni Petri (Senperen);
– Jondoni Juliano (Ortzaizen);
–  Andredena Maria (Ainhoa? Aldude? Ahurti?, Armendaritze? Arnegi? 

Azkaine? Bardoze? Baiona [Katedrala]? Bidarte? Heleta? Urepele?);
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– Jondoni Zipriano (Lekornen);
– Jondoni Martine (Ahetze? Arrosa? Biriatu? Domartiri? Miarritze [St-

Martin, bistan da]? Sara? Bada Akamarre ere baina han, gaskoieraz 
hitzegiten da);

– Que soy era Immaculada Counceptiou;
– Santa Luzia (Atharratzen);
– Jondoni Extebe (Baigorri? Donoztiri? Ezpeleta? Makea? Urketa? Zalgize?).

Aitzin solas gisa ezarri ditugun lerroekin ere, alta bada, ez zarete asper-
tuko: beha otoi zeinenak diren:

–  Andres Urrutia Euskaltzainburuak lehenik bere aurkezpenean salatzen 
digu Euskaltzainak liburu bilduma berri bat hasi dutela eta hain xuxen 
Adema-Zaldubiren liburu hau izanen dela lehen zenbakia.

*  *  *

Gero datoz lau lekukotasun, hobeagorik nekez asma baitzitekeen:

– Jean Hiriart-Urruty «zaharra», bere begiz Adema-Zaldubi ikusi duena 
predikatzen, kantatzen bai eta beilak edo erromesaldiak animatzen ere...

– Jean Etchepare, gure idazle nagusia, Alduden zelarik mediku gazte, 
ezagutu baitzuen, hark ere, Adema-Zaldubi hango ur onetan ibilki ze-
larik osasun bila.

– Piarres Lafitte-k, 1933an egin hitzaldi bat, erdaraz hau, horrela begi 
keinu ttiki bat egiten dugu, bidenabar, euskararik batere ez dakiten 
zenbaiti, haiek ere jasta bat bederen izan dezaten gure herritar handie-
narentzat daukagun gizonaren biziaz eta lanez.

– Laugarren lekukotasuna, Piarres Charrittonena dugu, 1985ekoa, euskaltzain 
sartu zen urtekoa naski, bertze hirurek erranak osatzen ditu xehetasun 
anitzekin euskara bizi batean miresten dituela Adema-Zaldubiren lanak.

Zer nahi duzue gehiago entzule onak: Euskaltzainburuaren aurkezpena 
batetik eta bertzetik lau lekukotasun: iragan mende horrek, Iparralde huntan 
eman ote du lau jakintsu horiek baino handiagorik?

Horra beraz gertakari handiak burrustan datozkigula gainerat, Senperen, 
eta Euskal Herri guzirat zabaltzea merezi duten mailakoak! Jadanik Dufau bi 
anaiak liburuarekin loriatuak gelditu ginen dokumentu arras bereziak, eta 
adituek historikotzat jotzen dituztenak, eman baikenituen argitarat, hau da, 
notariozko kontratu ofizialak République Française zigiludun paperetan! Bi 
hizkuntzetan paratuak baitzituen, frantsesez eta euskaraz, hizkuntza bakoitzari 
leku ber-bera emanik.

Denak harriturik gelditu dira gure notario eta auzapez ohiaren balentria 
jakitearekin...
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Bai, horra beraz, Dufautarrak azaldu zaizkigun urte berean Ademata-
rrak!!! Zeren-eta, artetik errateko, baita bertze Adema bat ere, Gratien-en 
iloba, Monseigneur Blaise Adema (1861-1936), ez zena nor-nahi hura ere, 
Eskualduna astekariaren buru izan baitzen lehen gerla mundialetik lekora, 
1918tik 1925erat.

Baina egun Gratien-ekin egon behar dugu.

Saindu batzuen biziaz liburu hunen ondokoa zein izanen den ez dakigu 
oraino. Biziki ontsa litzateke naski gaiak aldizkatzea, batean gai erlijiosoak, 
bertzean profanoak; honelaxe letozkiguke orduan:

– Bigarren liburukia: Zaldubi Artzain Beltxaren neurtitzak (gai profano-
ak); hau bide da Zaldubiren eskuizkriburik miresgarriena: hor daude 32 
kantu, orotarat 324 neurtitz edo bertsotan. Ohargarrienak: Pilotariak, 33 
bertsu; (Biba) Errepublika, 62 bertsu!!! Eskualdunak eta Gauden gu 
Eskualdun, 25 bertsu. Gai profano horiek badute beti zuhur gogoeta bat 
gibelean.

– Hirugarren argitalpena litzateke: Kantikak (gai erlijiosoak): hor badira 
26 kantu, 260 bertsorekin. Arrakastatsuenak, Oi Gurutzea, Adora deza-
gun, Amodio Ohore eta Uholde baten pare. Azpimarratu behar da ho-
rietan Santa Engrazi edo Santagrazi sainduari Ademak bota zizkion 31 
bertsuak!!!

– Laugarrena: Alegiak eta bertze neurtitzak (gai profanoak); alegiak 7 dira 
eta kantuak 36, 358 neurtitz edo bertsutan zabalduak.

– Bosgarren eta seigarrena: Predikuak lirateke, 25bat orotarat eta hor bada 
bertze bi libururen gaia.

– Zazpigarrena: Gaineratikoak... edo. Hor sartuko genituzke Ademaren 
lanetan dauden bertsio desberdinak, aurten eginen diren hitzaldiak, 
gaurkoak barne, eta holako.

*  *  *

Dena den, lehen liburuki huntan berean uste dut bakoitzak aurkituko 
duela Adema-Zaldubiren obran alhapide: batzuek haren literatura gisari beha-
tuz eta hura arakatuz; bertzeek erlijio eta fede begiz gogoetatuz; eta nik daki-
ta bertze zenbatek oraino, zenbat begi motaz, behatuko dioten, alde guzietarik, 
jorra eta jorra, ariko zaizkiolarik?

Orain, egia da, ez dakigula beti nola izendatu gizon handi hau. Jadanik 
errana izan zaizue, berak idatzirik baitago, obra erlijiosoak «Adema» izenpe-
tzen zituela eta bertze gaietan «Zaldubi» izenordea erabiltzen zuela. Gizon 
hunen berezitasunetarik bat da, hain xuxen, bi alorretan berdin trebe eta suhar 
jokatu izana. Beraz, gizon osoaz ari bagara, Adema-Zaldubi deitu behar genu-
ke, ene ustez, bertzela makur ibil gintezke eta ez genezake errespeta berak 
Azkue handiari idatzi ziona.
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Alabaina Zaldubi-k ez du gizon osoa besarkatzen eta apeztasuna zerbait 
zitzaiola diosku, Jean Hiriart-Urruty zaharrak liburu huntan berean irakurriko 
duzuenez, euskalduntasunarekin batean biak gorenean baitzeuzkan! Apeztasu-
na biziki gora ezartzen bazuen, ez zuen haatik giristinoen eginkizun-maila 
apaltzen, ez ala fede!

Huna beharbada, haren obra guzian, ni gehienik harritu nauen ateraldi 
bat, Zipriano apezpikua goresten duen kapituluan da; huna, hitzez hitz:

aitamak, etxeetako aitzindariak, zuek ere zuen haurreri edo azpikoeri buruz 
apezpikutasun batez bezala beztituak zarezte!

Harritu naiz hori irakurtzean! Ez dut uste larderia galdez ari dela; iduritzen 
zait, izatekotz, biziki gora ezartzen dituela aita eta amatasuna. Iduritzen zait, 
izatekotz, «artzainaren» erantzukizun arduratsuaz ari dela. Berak, bere buruaren-
tzat ere, ez ote du erabiltzen, lehenik Mendiko Artzain beltxaren neurtitzak eta 
geroxeago, lan berarentzat, Zaldubi Artzain beltxaren neurtitzak? Ez da dudarik 
«artzaingoa», gisa guzietarat, gora zeukala. Beltxa, izenlagun horrekin berriz, zer 
erran nahi izan duen ez dugu argitu, baina, badirudi, hor ere, apez-artzainaren 
sotana beltza orhoitarazi nahi duela. Ohartu zarete, bistan dena, beltxa ezarri 
duela eta ez beltza, Iparralde huntan segurik baita bien artean alde handia.

Adema-Zaldubik bere lanetan ez du nehoiz aipatzen Senpere-rik: iduri du 
ahalke dela bere sorterriaz. Jakin behar da haren denboran, gure herrian, 
apezen etsai ziren «gorri» batzuk gaitzeko indarrean zirela. Senpere, 1789an, 
frantses Iraultza Handiaren alde jarri zen bere inguruko herriak, Sara, Azkaine, 
Ainhoa eta bertze, Lege Zaharrari leial zegozkiolarik. Eta ez zen epelki jarri 
gero! Notableak aitzindari Duronea notarioa, Loustau Senpereko jaunaren 
lurren kudeiatzailea (hau, itxura guzien arabera, bere nagusiaren kontra...), 
Marithurri, herriko erretora bera, bikarioak halaber! Iraultza horrek piztu suak 
iraun du Ademaren denboraldi guzia, eta geroago ere, bertze urte andana baten 
buruan itxindi eta pindar batzuk bizirik zeudela daukagu...

Badakigu karrika nagusiaren zabaltzeko, Adema-Zaldubiren sort-etxea 
ere aurdiki ziotela. Zer gatazkak «xurien» eta «gorrien» artean! Duela hiru-
retan hogei urte oraino, alde batetik Bernard Elissetche irakasle handia eta 
bertzetik Dominique Dufau notario eta auzapez ohia, zeingehiagokoa ari zi-
ren; lehena Senperek Errepublikaren alde egin zuen bidea laudatzen eta 
bertzea bide horren gehiegikeriak salatzen! Eztabaida horien lekukoak badira 
oraino gaur egun... Eta, ikusten duzuenez, ez gara hor merkatu ondoko bi 
basoren arteko ahapaldietan, Senpereko bi jakintsu handienen arteko eztabai-
darekin baizik!!!

Dufauren iritzi, doi bat leunduak, egia erran, Dufau bi anaiak liburuan
dituzue. Bernard Elissetche-ren artikulu bikain bat ere irakur dezakezue 
1954an Gure Herria-n agertu zuena eta deitua:

le gouvernement des etxeko jaun à Saint-Pée-sur-Nivelle.
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Orain eskerren bihurtzea gelditzen zait. Lehen-lehenik Dourisboure fami-
liari. Aspaldikoa da horiekin dudan harreman ezin hobea. Ikastola, horien etxe 
batean sortu genuen 1971n. Zirikolatz, Senpereko Dantzari taldeak ere badu 
hogeita hamar urte pasa horien borda batean kokaturik dagoela, leku egokia-
gorik ez baitzezakeen aurki. Milesker handi bat artxiboak prestatu baitizkigu-
te, deplauki, konfidentzia osoz. Biziki hunkitu gaitu egitate horrek.

Milesker Senpereko kirol batasunari bozgoragailua prestaturik.

Milesker Christine Bessonart andere auzapezari eta Dominique Idiart 
kultura arduradunari, haste-hastetik sail huni buruz erakutsi duten begirunea-
gatik.

Zorionak eta milesker Edouard Solorzano Jaunari Adema-Zaldubiren 
orhoit-irudiaren egileari.

Euskaltzaleen Biltzarrari ere eskerrak beti errotik laguntzaile izan baita, 
diruztatzean parte hartuz gainerat.

Milesker oraino Andiazabal Jaun Kalonjeari: egun Adema-Zaldubiren 
obra literarioa goraipatzen badugu, igandean, etzidamu, haren kristau ekarpe-
na goretsiko baitugu Piarres gure kalonje langile kartsuaren laguntzarekin.

Azkenik Euskaltzaindiari eskerrak, ohore handia egiten baitigu egun 
Senpererat etorriz biltzar ideki baten ospatzerat eta bihar bere hilabeteroko 
bilkura eginen baitu Herriko Etxean. Milesker zuri bihotzez, Andres Urrutia, 
euskaltzainburu jauna, zazpi eginahalak egin baititutzu egun huntako lehenbi-
ziko liburu hau atera zedin, epeak arrunt laburtuak genituelarik, besoen puntan 
eraman duzu, kemen handiz, eta eskerrak dizkizugu bietan, jadanik indar ber-
bera egina baitzinuen Dufau bi anaiak liburuaren alde eta hori ere ez baitugu 
ahanztekoa Senperen.

Eta egun Adema-Zaldubiren lehen liburukia zurekin ekarri duzu; ez zara 
Olentzeroren jantzitan jarri baina haren eginkizuna betetzerat zatoz Euskal-
tzaindiak, urririk, eskainiko baitigu hemen gauden bakoitzari, bilkura ondoan 
liburu berri bedera!

Eta ez hori bakarrik: Bidegileak, hau ere Adema Zaldubiren biziaz eta 
lanez ari den liburuxka dohainik izanen dugu, zure bitartez, Eusko Jaurlaritzak 
eskainirik.

Gora beraz Dufau anaiak!
Gora Adema-Zaldubi!
Eta oraindanik Eguberri zoriontsuak guzieri.





LIBURUAREN AURKEZPENEAN

Andres Urrutia, euskaltzainburua

Zaharrak berri esango du, ezbairik gabe, irakurle ohartuak, Zaldubi ze-
naren liburu hau esku artean hartzen duenean. Merezi al zuen?, gehituko dio 
beste norbaitek, adi-adi, aspaldikoaren sunda orrialde horietan atzematen
duenean.

Egia esan, bata eta bestea aintzat hartu beharko ditugu, Gratien Adema 
kalonjearen lana berriro argitaratzen den honetan. Izan ere, aspaldikotasunaren 
doinuak ez dakartza, nahitaez, zahartasunaren ajeak eta ahuleziak. Bestela esa-
nik, aspaldiko horrek, Zaldubiren kasuan, klasikotasuna jartzen digu agerian.

Modernotasuna! Horra hor askoren aldarria egunotan. Modernotasuna, 
hala ere, modu askotara uler daiteke. Ez maltzurrena, esan gabe doa, sustraiak 
eta erroak sendo ezarri eta gibelera behatu gabe, aitzina doanarena. Halakoetan 
datorkigu Zaldubi senpertarra. Hain zuzen ere, beste behin erakustera belau-
naldi baten maisutasuna, euskara dela eta. Nork baztertuko ote ditu euskal 
letretatik, egun ere, Jean Etxepare eta Hiriart-Urruty? Nork utziko du aldame-
nean Zaldubiren egina, euskarak ordurik beharrenak dituenean, euskarak berak 
diskurtso bilbatzaile eta duin baten jabe izan behar duenean?

Horra hor galdera. Erantzuna, aldiz, aspalditik eman zigun 1909. urteko 
Almanaka berriak, Zaldubi hilberriaz ari zela:

Ikhusgarri da zein ongi zakien Jaun Aphez horrek, Fedezko gauza ukigarri-
enen bertsu ederrenetan ematen, eta hori hain garbiki eta hain choragarriki, non 
fededunek adit baitzetzaketen eta atchik ere den gutieneko nekherik eta uzkurta-
sunik gabe.

Bertso eta kantikak nagusi, zergatik orain Saindu batzuen bizitzaz jardu-
tea, hau da, eliza hitzaldiak abiaburu hartzea, gure egungo euskaldunei oste-
ra ere Zaldubiren lana eskaintzean? Bi-bitakoa izan daiteke arrazoia, bi
norabide gurutzatzen baitira haren eginahaletan: lehena, pulpitutik edo jen-
daurrean hitz egiteko molde eta manera euskalduna; bigarrena, idazteko or-
duan eliza-erretorika prosa egiten duena, prosa horretan euskaldunaren ispilu 
argia datorkigula.

Egia esan, erlijioaren egiek ez dute egun Zaldubiren garaikoan zuten hots 
eta arrabotsik. Hizkuntza eta esamoldeak, aldiz, bete-betean datozkigu, horien 
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premian baikaude euskaldunok. Prosa-molde indartsuak osatu behar ditugu, 
euskara izan dadin, erlijioaren eramaile ez ezik, literatura, zientzia, lege, 
ekonomia... hots, giza bizitzari dagokion ororen eramaile. Horretan lagungarri 
eta erakusgarri da Zaldubiren egitekoa, horretan ere oheergarri gaurko euskal-
dunentzat.

Aspaldikoa izateak berarekin dakar, bestalde, egunotako irakurketa-ohi-
turetara alderatu beharra. Hala egin du, artez eta trebe, ohi duenez, Henri 
Duhau senpertarrak Zaldubi herrikidearen lanekin. Adi egon bekio irakurlea 
berak esandakoari eta adierazitakoari. Horregatik, Duhauren bidelagun izan 
gara, ibilbide horretan, Euskaltzaindia eta Euskaltzaleen Biltzarra, uste baitugu 
Euskal Herri euskaldun honetan, idazle klasikoak euskal kultura beregain 
baten zimentarri irmoak direla. Izan dadila, beraz, oraingo hau geroko batean 
elkarrekin egin daitekeen lanaren seinale, Euskaltzaindiak behar duelako 
Euskal Herriaren lurralde bakoitzari berea ematea.

Hitzño bat ere gorde dezadan esateko, liburu hau Zaldubiren azkena ez 
dela izango Euskaltzaindiaren argitalpenetan behinik behin, segida ederra izan 
dezakeelako honen gerogarrenean etor daitezkeen beste batzuen aldetik. 
Hainbatez, Euskaltzainak izeneko bildumak, liburu honekin hasiera duenak, 
bere baitara bideratuko ditu Akademiaren historiaren barruan jokabide esan-
guratsua eta pisuzkoa izan duten kideen obrak nahiz ikerketak, eta, orobat, 
eurei buruzko azterketak, hizkuntzaren historia ere alboratu gabe.

Gratien Adema senpertarrak euskal lanaren aitzindaritza eraman zuen, eta 
halaxe jokatzen erakutsi zigun. Geurea da orain txanda. Atxik dezagun eskuara!




