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I. F. KRUTWIG JAUNA NOLA EZAGUTU NUEN

Hasteko, F. Krutwgi jauna nola ezagutu nuen hitz gutxitan esango dut.

1947. urtean Arantzazun Teologi irakasle sartu nintzen edo sartu nindu-
ten, Comillas-en hartako graduak lortu ondoren. Eta horra non egun batez
"La Gaceta del Norte" egunkarian ustegabeko berri ernagarri bat ikusten
dudan, hots, Federiko Krutwig Sagredo jaunak sarrera egiten zuela
Euskaltzaindian.

Nik banekian, noski, gerra aurrean Euskaltzaindia bazela, baina pentsa-
tzen nuen gerrako istiluekin suntsitu zela. Krutwig jauna, berriz, nor zen ez
nekien bat ere.

Aldi hartan joan-etorri batzuk egin behar izaten nituen Bilbora, hango
Erruki-Etxeko irarkolara, zeren Doktoraduko nire tesia han argitaratzen ari
bainintzen1 Eta hala Iralabarriko gure komentuan nengoela, hartu nuen tele-
fonoen listina, Krutwig jauna han ageri ote zen ikusteko. Eta, bai, han zeto-
rren. Berehala hotsegin nion telefonoz, eta bai berak erantzun ere.

Esan nion nahiko nukeela berarekin hitz egin. Eta berak: "Ba etorri, eta
hitz egingo dugu". Eta beraren etxera joan nintzen.

' La sierva de Dios M. Angeles Sorazu. Vol. I Estudio místico de su vida. Vol. II
Apéndice documental, Bilbao 1950-1951.
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Etxe dotorea iruditu zitzaidan eta handiki-kasta mailatakoa. Bisita hura
ez zen bakarra izan. Aukerak ere izaten nituen eta jaun horren pentsakera eza-
gutzeko gogoa piztu zitzaidan.2

Eta bai. Zerbait berri eta gure euskaltzaleen artean komunzki agertzen ez
zena zekarren, ene ustez, Krutwig jaunak, hots, kultura-hitzen ganako min-
beratasun apartekoa -nolabait esateko-.

Euskaltzaleen artean herriari jarraitu behar zitzaiolako dogma hori oso
sartua zegoen orduan -gure artean behintzat-. Baina nola ulertzen genuen
"herri" hitza? Gizarte behe-mailako jendea, kultura gutxikoa. Hori zen
"herria" guretzat eta horri egin behar zitzaion kasu, hori eredutzat hartu eta
horri jarraitu.

Beharbada, purismo amorratu baten kontrako erreakzioa ere bazen joera
hori. Guk "herria" esaten genuenean, herriko behe mailako jendea izaten
genuen batez ere gogoan, eta hura hartzen genuen eredutzat.

Begien bistan zegoen, ordea, Krutwig jaunarentzat beste zerbait zela
"herria ".

Ateraberria zen orduan Aita Salbatore Mitxelenaren Arantzazu euskal
sinismenaren poema3 Nik erregalatu nion Federicori ale bat, eta beronen kri
tika edo erreseña koxkor bat ere agertu zuen berak Aranzazu errebistan4

Kantabria Probintziako frantziskotarrek badugu, gainera, etxe-barneko
beste errebista bat Cantabria Franciscana deritzona. Bertan agertu nuen nik
orduan artikulu luze bat: "En torno al problema del vascuence" 5, eta, besteak
beste, bertan aipatzen ditut Krutwig jauna eta beronen ikusmoldeak.

Hurrengo urtean, berriz, hots, 1952an, Euskaltzaindiko nire sarrera-hi-
tzaldia ospatu zen Bilbon eta hitzaldi horren erantzuna Krutwig jaunak egin
zuen, eta erantzun horretan esan zituen gauzengatik erbestera joan behar izan
zuen gaxoak; luzaroko, gainera6.

--oOo--

Aita Imanol Berriatua (G.B.) ere bere aldetik joaten zen sarritan Forutik Bilbora
Krutwig jaunak ematen zituen eskola-moduko bileretan parte hartzera.
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Baina goazen aurrera euskarari buruz Krutwig jaunak agertzen zuen
pentsakera azalduz.

Ni laster konturatu nintzen "herri" izena ez zuela erabiltzen gure arteko
gehienek bezala.

Kultura-hitzak erabiltzean, berriz, grekoaren eta latinaren ortografia gor-
deten zuen ipi-apa guztiekin.

Hori da, noski, bai fransesak, bai alemanak eta bai inglesak ere segitzen
duten bidea.

Baina jokabide hori hartzea ez ote doa, gero, herriaren kaltetan? Ez ote
da herriari bere hizkuntza zailtzea?

Nik ez dut auzia erabakiko: auzia denon aurrean jarri besterik ez dut
egingo.

Entzuna eta irakurria ere badut ortografia hori onartua dagoen herrietan
jende dexentek ez duela sekula bere hizkuntzaren ortografia ondo ikasten.
Izan ere, idazkera hori menderatzeko estudio bereziak egin beharra dago, eta
hori ez dago denon eskumenean.

Luis Mitxelena jaunak esaten zuen ortografia hori onartzeko berak ez
lukeela zalantzarik izango, baldin eta gehientsuen kaltetan dela ikusiko ez
balu. Arau horrekin, alegia, ortografia ikastea askori zaildu egiten zaiola iku-
siko ez balu.

Pierre Lafitte jauna ere ez dut uste ortografia hori denei eskatzearen aldeko
zenik. Herriak hitzak ahoskatzen zituen bezala idaztera jotzen zuela uste dut.

--000--

Gure Euskal Herria bitaratua dago. Iparraldeko euskaldunek frantsesare-
kin dute har-emana eta hizkuntza horrek kultura-hitzen ortografia onartzen
du. Espainolak, aldiz, ez -maila hortaraino ez, behintzat-. Egoera horretan,
guk zer egin dezakegu? Bitaratuak gaude. Zer irteera eman auzi honi?
Beharko da ikusi.

II. IDAZLE -ZERRENDA (MUGATUA)

Ikus dezagun orain pixka bat gainetik zein izan den gure idazleen jokabi-
dea, eta jokabide horren azpian egon daitezkeen arrazoiak.

Kultura-hitzak hizkuntza desberdinen gainetik soineko bereziaz jantziak
ager daitezen, bada arrazoirik, noski: hizkuntza partikular bat ez dela hitz
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horien jaun eta jabe. Gainera, batasun bat badela hizkuntza berezien gainetik
adierazten digute. Izan ere, hitz horiek gizartearen amankomuneko ondasuna
dira. Eta hala, eta horregatik, arrazoizkoa ere bada beren etorkia eta nondik
norakoa erakus dezaten.

1. Ioannes Leizarraga

Leizarraga, dirudienez, Beraskoitzekoa zen; herri hau Lapurdikoa da,
baina mintzaeraz benafarra. Joanak, Nafarroako erreginak eta Biarnoko
Andreak, 1559ko pazkoan fede katolikoa arbuiatu eta Kalbinoren doktrina
onartu zuen. Segitun hasi zen bide hau bere estaduetan zabaltzen. Orthez-en
Unibertsitate antzeko zerbait jarri zuen, kalbinotarra, noski. Biarnotar batzuk
ere bidali zituen Ginebrara Kalbinogandik beragandik erlijio jatorra ikas zeza
ten. Ta, jakina, laster hasi ziren erlijio-gerrrak Frantzian.

1964. urtean Paben egindako kalbinisten sinodoak agindu zion
Leizarragari Testamentu Bernia euskarara itzultzeko. Leizarraga, bestalde,
Labastide-Clairenceko Eliza reformatuko ministro izan zen izendatua, eta han
hil zen 1600. urte inguruan.

Leizarragaren euskal liburuak La Rochelan argitaratu ziren 1571n Joana
erreginaren kontura.

Zer gertatu zen gero Leizarragaren obrekin?

Joana erreginaren semea, Frantzisko, Frantziako errege izatera heldu zela.
Frantsesek, ordea, Frantziako errege izateko, nahi -ta-ezko baldintza bezala
jarri zioten katoliko behar zuda izan.

Eta bai baldintza hori onartu ere hark. Ondorioz Leizarragaren itzulpe-
na erabat baztertua izan zen eta ia suntsitua. Ale batzuk besterik ez dira guga-
na heldu. Eta alde batetik penagarri ere bada, zeren Testamentu Berriaren
muina ongi itzultzen baitu; baina orduan, erlijio-gerrak sortzen zirenean hala-
xe izaten ziren gauzak, hots, beste taldeari ez zitzaion deus barkatzen.

Linschmann eta Schuchardt-ek Estrasburgo-n egin zuten obra honen edi-
zio bernia, 1900. urtean.

Obra honetan ikusten dugu, bada, kultura-hitzak idaztean -latinezkoak
direnean behintzat- halako ardura berezi bat: hitz horiek latinez duten orto-
grafia berbera euskeraz ere zehazki gordetzeko ardura. Hona adibide batzuk:

"Othoitza ecclesiasticoen forma" (Atarian)
"Christinoen instructionea" (d.)
"commun" (Ikus Aurbibidea)
"confessionea" (Ikus Aurbibidea)
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"Advertimendua" (Ikus Aurbibidea)
"sommarioa" (Ikus Aurbibidea)
"catholicoa" (Ikus Aurbibidea)
"Baptismoaren administratzeco forma" (aurkibidea)
"Ioannes Theologianoaren Apocalipsea"
Testamentu berrico materien erideiteco Taulá (aurkibidea)
elemosyna (cf Mt 6,2)
hypocritec (Mt 6,2)
recebitu (=recibir) (Mt 6,2).

Ondoren ematen dugu Ioannes Leizarragak Ioanna erreginari egiten dion
liburuaren eskaintza (zatia):

"Gucico Andre Noble Ioanna Albrete Nafarroaco Reguina, Bearnoco
Andre gehien etc., denari, bere cerbitzari gucizco chipiac eta gucizco obedientac,
Ioannes Leiçarraga Berscoizcoaz, Iesus Christen gratiá eta baquea desiratcen

Andrea, ceren ni çure eçagun gabea beçala naicelaric, Testamentu
Berriaren heuscarazco translatione hunen çure Maiestatear dedicatcera ausar-
tu içan naicen, mereci onez arintassunez accusa ahal neinde, baldin neure
ausartgoa hunez cerbait excusa bereren eman ezpaneça. Bada, niri haur era-
guin draucaten anhitz berce raçoinen artean içan dirade, çure humanitate
handi gende prestu guciez laudatua, eta Iaincoazco çure zelo handia".

(Hemen latinetiko hitzak ikusten dira latinez diren bezala hartuak).

Bibliogr. R. Lafonek eman digu Leizarragaren aditza Le système du verbe
basque au XVI siècle, bi tomo, Bordeaux. Leizarragaren euskara pixka bat
arkaikoa da guretzat, aditzean batez ere.

2. Pedro de Axular (1556-1644)

Nafarroako Urdazubi-n (erdaraz Urdax) jaioa. Beraz, iparraldeko
mugan. Beraren abizenak, Daguerre eta Azpilkueta. Apaiza. Nun egin zituen
bere estudioak? Salamankan, dirudienez. Axularrren liburua, berriz, "Guero,
bi partetan partitua eta berecia", Bordelen argitara zen 1643. urtean. Apaiz-
karrera Espainiako partean eginarren, beste aldera joan zen bizitzera, hots,
Donibane Lohitzungo aldera (San Juan de Luz).

Sermolari famatua izan zen, herriz-herri sermoigintzan zebilena. Aurki
lortu zuen Sarako erretore izatea eta kargu horretan iraun zuen hil arte. Baina
kargua lortzeko istiluak izan zituen. Hango erretore izan nahi zuen beste batek
auzia jarri zion: Español batek, alegia, ezin zezakeela Frantzian errentadun kargu
bat izan. Axular-ek auzia galdu egin zuen, baina halera, karguan iraun zuen,
Apezpikua bere alde zuelako eta baita Frantziako errege Henri IV.a ere.
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Liburu hau autore kristau eta jentilen aipamenez josirik dator. Eta beti
ematen ditu beroein jatorrizko testua eta euskal itzulpena pixka bat borobil-
dua, euskal irakurleak hobekiago uler dezan. Konbertitzea beti gerorako
uztea: hauxe ornen da -Axularren ustez- kristau askoren enganioa, eta horre-
gatik asko hiltzen dira gerorako uzten duten hori egin gabe. Gehien interesat-
zen zaigun arazoa beti gerorako uztea ez da, bada, on.

Obra hau salgai dago euskal testuaz eta erderazko itzulpenaz, L.
Villasantek paratua. Euskal idazleetan Axular da famatuenetakoa, famatuena
ez bada.

Hona hemen autore honen bi zati: '

1) "Badaquit anhitzec miretsico duela eta edirenen arrotz eta estraiñio, ni
lan huni lotcea. Ceren anhitz içan baita orainocoan, eta baita orai ere, ni ez
beçalacoric, ni baiño hunetaco gaiagoric, eta ançatsuagoric, ezpaitute guztiare-
quin ere, orainocoan, hunelaco materiatan, hunela ausartciaric eta escudan-
tciaric hartu. Baitirudi ecen asco behar liçatequeyela arraçoin haur ene guibe-
latceco eta gueldi aracitceco ere. Baiña ene contra dela dirudien arraçoin hunec
beronec, ni esportçatcen eta aitcinatcen nau, hunec bihotz emaiten deraut,
haur edireiten dut nic neure alde eta fabore, ceren enseiucarrean beçala egui
ten diren lehenbicico obrèc eta enseiuec, cenbait huts eta falta içanagatic ere,
badirudi ecen, ceren lehenac diren, barccaquiçun direla, eta bat bederac disi-
mulatceco, ez iccussi iduri eguiteco, eta are desencusatceco dituela.

Badaquit halaber ecin heda naitequeyela euscaraco minkatce molde guz-
tietara. Ceren anhitz moldez eta differentqui mincatcen baitira euscal herrian.
Naffarroa garayan, Naffarroa behean, çuberoan, Lappurdin, Bizcayan,
Guipuzcoan, Alaba—herrian, eta bertce anhitz leccutan. Batac erraiten du
behatcea, eta bertceac so eguitea. Batac haserretcea, eta bertceac samurtcea.
Batac ilquitcea, bertceac Ialguitea, batac athea, bertceac bortha. Batac erraitea
bertceac esatea, batac iracurtcea, bertceac leitcea. Batac liscartcea bertceac aha-
cartcea. Batac hauçoa, bertceac barridea. Batac aitonen semea, bertceac çaldu
na. Finean bat bederac bere guisara, ançura eta moldera. Eztituzte euscaldun
guztiec legueac eta azturac bat, eta ez euscarazco minçatcea ere, ceren erresu-
mac baitituzte different.

Bada esquiribatceaz denaz beçan batean ere ez naiz eguiteco gabe. Ceren
bada hunetan ere differentcia. Batac esquiribatcen du chehero, bertceac gehe-
ro. Batac ichilic, bertceac igilic. Batac lachoa, bertceac lajoa. Batac choil, ber-
ceac joil. Batac quecho, bertceac quejo. Batac chuchen, bertceac jugen. Eta
hunela bada, bertceric ere cenbait hitz, batac eta bertceac, norc bere herrico
edo erresumaco arauaz differentqui esquiribatcen baitituzte.

Euskaltzaindiak 1990. urtean ateratako edizioa erabili dugu.
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Ordea ceren ezpaitira hamar-bat hitz edo baicen, hunela differentqui, eta
bi aldetara esquiribatcen direnac: halatan nic ere cenbait aldiz esquiribatu-
coitut ale batera liburuan barrena, eta bertce aldera liburuaren bazterrean, in
margine: bat bederac cerbait contentamendu duen amoreacgatic. "8.

Bigarren zatia, berriz:

2) "Iuramentu anhitz eguitea, bethi burhoz, arneguz eta maradicinoz
egoitea eta minçatcea infernuco usantça da, eta hitzcuntça ifernuean usatcen
dena.

Eta nola bat bedera bere hitzcuntçan baita eçagun nongo den: Francesez
mintzo dena frantciaco dela: eta espaiñolez mintço dena espaiñiaco: hala da
bada halaber bat bedera bere arneguetan eta iuramentuetan eçagun nongo den,
ifernucoa dela. Eta nola iondone Petriri bere nabusiaz uccatu çuenean, erran
baitcioten: Tu ex illis es, nam loquela tua te manifestum facit. Eztuçu cer ucca-
turic, çu hetaric çara, Iesu Christoren dicipuluetaric çara, çure mintrraian eça
gun çara. Hala erran ahal daquidicaio arnegariari eta iuramentu eguiteco
usantça duenari ere: Tu ex illis es. Çu ifernucoetaric çara ceure mintçatcean,
arneguetan, burhoetan eta maradicionetan eçagun çara".

(Lehen ediziotik, 259 orr., XIX kap.)

3. Ioannes d'Etcheberri (1688-1749)

Sara-n jaioa, eta estudioak, dirudienez, Paben jesuitekin eginak zituen.
Medikua zen. Bera-n eta Azkoitian bizi izana. Euskal idazlea.

Obrak nola argitaratu, ordea? Bi aldiz gutxinaz eskatu zion Lapurdiko
Biltzarrari obra horiek argitaratzeko laguntza euskal jendearen onerako izan
zitezen (Gramatika, Hiztegia etab.). Alferrik, ordea.

Azkenean, Zarauzko frantziskotarren komentuko artxiboan egon dira gor-
derik –salbu hiztegia, eta hau galdu egin da– Julio de Urquijok argitara zituen:
Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri, Paris 1907.

Bi liburu dira Zarauzko artxiboan aurkitu eta Urquijok argitara zituenak,
hots, Laburdiri escuararen hatsapenac9 eta Escual-Herriari eta escualdun guz-
tiei escuarazco hatsapenac latin ikhasteco.

Hiztegia ere egin zuen, baina galdutzat ematen da.

Axularren miresle handia, atal honek aditzera ematen digun bezala:

AXULAR (P.) Guero, Iracurtzailleari, 16-18.
9 Hatsapenac (hastapenak), hots, "rudimentos (del euskara)".
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P. Axular Saraco errotora, escuarazco autoretaric
hautuena eta famatuena.

Norenganic bada erran dut, Axularrec errecibitu cituela isquiribatceco
laguntçac, eta fagoreac? baizic Jesu Christo aldareco Sacramendu Sainduan
egun guztiaz errecibitcen çuenaganic?, ceinac bere aho ezpainac garbitcen
baitziotçan, ez Seraphinac beçala aldareco ikhatz biciaz, baina bai bere odol
Sacratuaz? ceinaren effetua dela harc isquiribatu duen obra (De non procras-
tinanda paenitentia) norc dudatuco du?"10.

4. Etienne Lapeyre (1849-1893)

P. Lafittek dioenez, Azkainen sortua, Baionan apeztua, Uztaritzeko bika-
rio izendatua, Baionako "Sain Léon" ikastegian filosofia-irakasle, 1871n
Bidarteko erretore. Osasun eskasiaz, kargua utzi zuen. Orduan ohorezko
kalonje egin zuten eta Camp-de-Prats zahartegiko kapeilau. "Conférences
ecclesiastiques" direlakoen buru ere jarri zuten eliz barruti guztirako.

Fedea euskaldunen artean flakatzen ari zela iruditu zitzaion eta erabaki
zuen kristau irakaspen nagusiak hiru liburutan xeheki azaltzea. Bat baizik ez
zuen argitaratu ahal izan, ordea. Hura da Credo edo Sinhesten dut esplikatua
(Baionak, 1891)".

Liburu horren hirugarren parteko hamaikagarren kapitulutik hartzen
dugu zatia, hots, Mendi gaineko predikua, 207-208 orrialdeak:

"Entzun dezagun, bere bizi publikoa bastean Mendi sainduaren gainean
egin zuen predikua. Ez zuten behin ere holakorik gizonek entzun.

Dohatsuak, dio, izpiritu pobre direnak, zeren hekientzat baita zeruko
erresuma.

Dohatsuak ezti direnak, zeren lurra beretuko baitute.

Dohatsuak nigarretan direnak, zeren kontsolatuk izanen baitira.

Dohatsuak, justiziaren eta zuzentasunaren gosea eta egarria dutenak,
zeren hekien gosea eta egarria aphazegatuak izanen baitire.

Dohatsuak urrikalmendutsuak, zeren berek urrikalmendua ardietsiko
baitute.

10 Ikus URQUIJO (JULIO), Obras vascongadas del doctor labortanos Joannes
d'Etcheberri; Paris, 1907.

" Ikus euskal idazle honi buruz Lafitte-ren artikulua, Euskera errebistan (1976), 111-
114.
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Dohatsuak bihotzez garbi direnak: zeren Jainkoa ikusiko baitute.

Dohatsuak, bakea maite dutenak, zeren Jainkoaren haurrak deituak iza-
nen baitire.

Dohatsuak, justiziagatik persekuzionea pairatzen dutenak, zeren
hekientzat baita zeruko erresuma "12.

5. Jean Etchepare (1877-1935)

Argentina-ko Mar Chiquita-n jaioa. Iparraldeko euskaldunen semea. Sei
urte t'erdi zituela, Euskal Herrira dator bere gurasoekin. 12 urterekin
Larressoroko Seminarioan sartzen da. 16 urterekin Filosofia ikasten hasten da.
Munduan diren misterio guztiak nahi lituzke jakin eta argitu.

Batez ere erlijioko sinesgarriek sortzen dizkiote kezkak. 17 urterekin
Bordeleko Unibertsitatera doa Medikuntza ikastera. Tesia egin zuen pilotariek
izan ohi dituzten aje, arrisku eta eritasunei buruz. Aldudeetan (Nafarroa
Beherean) egon zen mediku bezala. Egun batez, gaiso bat ikustera zihoala,
supituki bidean erori eta hilotzik gelditu zen.

Bi liburuxka utzi zituen argitaratuak: Buruchkak, 1910 eta Beribilez,
1931. Hortaz gainera, artikulu ugariak idazten zituen orduko euskal agerka-
rietan ("Eskualduna", "Gure Herria", "Almanaka"n). Gerrara ere joan behar
izan zuen eta esperientzia horrek mesede egin zion erlijioari buruzko bere
ideiak zuzentzeko.

Hona hemen zer dion Lafittek Jean Etchepareri buruz: "Berak sortu du
euskera berri bat, nik euskera aristokratikoa deituko nukeena, Abbadie-rena
bezain ausarta eta are aberatsagoa...; euskera bat, alegia, sentimenaren edo
pentsakeraren ñabardura guztiak egoki eta nobleki itzultzeko gai dena"13.

Etxepareri zor zaio baxe nafar tankera duen literatur -euskalki berriaren
sorrera.

Esan dezagun, azkenik, Euskaltzaindiko euskaltzain urgazle ere izenda-
tua izan zela Etxepare jauna.

Buruchkak
Ameriketako Orhoitzapenak

12 LAPEYRE, Credo edo Sinbesten dut esplikatua, Baionan 1891.
13  P. LAFITTE, Le basque et la littérature d'expression basque en Labourd, Basse-
Navarre eta Soule; Bayonne, 1941. Zatiaren euskal itzulpena gerok egina da.
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"Sei urte eta erdi nintuen Ameriketarik Frantziarat aitamekin etorri nin-
tzanean. Adimenduaren adina, edo nunbait han, diotenez. Hortakotz othe
nizan hainbertze orhoit Ameriketako lurraz, ala bi tokiak hain direlakotz
itchuraz berechak non batetik bertzerat aldatzeak begia joiten baitio den hau-
rrenari, ttipian ikusi lekuez eta erabili gora-beherez orhoit niz, hasteko, han
nizala oraino iduritzerainokoan.

Ez da deus garbiagorik ene buruan. Askotan banago ere kokatzen othe
duenez bertzerik. Gogoa bethea daukat orduko zerez. O haurreko egun berriz
jinen etzaretenak, zuetarik dut bihotzean nere bizi apurrak eman daukedan
gozorik hoberena!

Orhoitzapen chumeak, bizkitartean, eta nork daki? geroztikako zenbai-
tekin nahastekatuak orobat, nehork ez baitu ikusten nola dabilkion bere bar-
nea. Halere begiratu ditudan bezala ezarriko diut hemenche.

Etche luze aphal bat ginduen, lastoz estalia, bi ichurkirekin: sahetsak
beltz, ihia abere ongarriarekin gogortuz eginak. Barneak nola zituen, bazue-
netz ere bihirik, ez nakike erraiteko. Buru batean, kanpotik, zurubi luze bat
chutik zagokala, ba."

--000--

6. Evaristo Bustinza ("Kirikiño") (1866-1929)

Kirikiño izan da, agian, gure mende honetan Bizkaiko herriak gehien ira-
kurri duen euskal idazlea. Mañarian (Bizkaia) jaioa. Kulturadun gizona.
Kastilla-aldean zegoen irakasle. Azkuek deiturik, Bilbora etorri zen euskal
aldizkarietan lankide izateko (Euskaltzale, lbaizabal, Euzkadi -n etab.)

Bi liburu utzi dizkigu: 1) Abarrak, eta 2) Bigarrengo Abarrak. Abarrak,
ordea, adar txikiak dira, suari hasiera emateko egokiak., Eta hori nahi dute
izan Kirikiñoren ipuinek.

Bi liburu hauek aldizkarietan agertutako lanen bilduma dira, baina ba-
tzuk "orain arte argitaldu bakuak" ere badirela abisatzen digu egileak14

1966. urtean Aita Oinaindia Karmeldarrak eta ohorezko euskaltzainak
egin zuen Kirikiñoren idazlan guztien bilketa eta argitalpena, Abarrak izen-
buruaz.

"Irakurlientzat uarra ", 5. orr.
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Hona hemen "Abarrak" liburuaren zati bat:

Zerutar bat. Nik orain gomuta eztodan etxaguntza baten bixi ei zan biga-
rrenez eskonduriko emakume bat, buru-barruba utsik edo beiñik-bein ondo
beterik ezeukana bera, irakurliak igarriko daun lez.

Agertu yakon bein ate-onduan eskeko15 bat, bere soñekuak zarren-zarrez
danak triskilduta, alde guztijetatik zulatuta, oñetakuak abua zabalik barreka,
buruko txapela be koipez beterik, erdi-erdiyan leyo biribil bat ebala, bertatik
ule pillo bat agiri yakola. Bere arpegi, ule, bixar ta makillarañoko gustijak,
danak ziran soñeko, oñetako ta txapelaren antzekuak; arlote andijagorik, ame-
setan be, iñok eleuke sortuko irudimenian.

Arriturik ikusi ebaneko, itaundu 16 eutson emakume arek.

– Ene! ¿Nundik urten zara era orretan? ¿Nundik zatoz?
– Zeutatik, andrea -erantzun eban Arlote'k.
– ¿Zeruetatik zatozala? ¿Zeruetatik esan dozu?
– Bai andrea, andixek nator.
– Aitearen da Semearen!!... Ondio alakorik! Orduan, biarba, ezautu ixan-

go dozu Juane guria.

Auxe zan bere lenengo senarraren ixena. Espetxe -nagositik etorran azeri
zarrak laster igarri eban zelako lelantoni eukan aurrian, eta, bada-ezpadan,
jarraitu eutson onen oker-aditzeari.

– Ezautu ez ostera! Baita... aizkide andijak gara.
– Ene ba! Ta ¿zelan dabil bera? ¿Ondo bizi da?
– Gitxi gora-bera neu lez. An ezta oi beste bixikerarik. Denak arlote,

danak zorriz, ardiz, soñeko zarrez ta nekez beterik.
– ¡Ai ene Jaungoikua! ¡Juane koitadue! ¿Nork uste izan biar olakorik?

¿Bigurtuko zara bertara barriro?
– Bai, aldi andirik ezta igaroko ni ara juan orduko, uste do beintzat.
– Orduan eruan biar dautsezuz gauzatxoen batuzk, nire bijotzeko Juane

ain txarto bixi ez dadin.
– Bai, bai, pozik be; ataraizuz, ataraizuz, ataraizuz gauzok.

(jarraitzen du)17.

7. Enrique Zubiri Gortari "Manezaundi" (1867-1943)

Luzaide-n jaio zen (erderaz, Valcarlos). Mugako herria da, noskí.
Mintzairaz, benafar sartaldekoa. Donibane Garazin (Saint-Jean Pied-de-Port)

15 Eskeko=eskale (mendigo).
16 Itaundu=galdetu.
" Ikus Abarrak, 1918, Mando; 6-7 orrialdeak.
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eta Paris-en egin zituen estudioak. Lanbidez, pintatzaile. Irakasle ere izan zen.
Mendiz bestaldeko aldizkarietan argitaratzen zituen bere euskal lanak.
Iruñean hil zen.

Aingeru Irigaray euskaltzainak argitaratutako Prosistas Navarros con-
temporáneos en lengua vasca liburuan badira Manezaundiren 29 artikulu.
Hona hemen liburu honetatik hartutako zati bat:

Hiru behien zerga

Nafarroan ditugun ohidura zaharrenetarik bat da, Erronkari-koek
Frantziako mugan egiten duten bilkura, urte guziz, Baretous, biarnes herriko-
ekin.

Nafarroako Iparraldeko mugetan betidanik izan dituzte eztabaiak bertze
aldekoekin, Xubero eta Biarnesekin, azinden bazkatzeaz. Heien artean badi-
tuzte legeak, antolamenduak eta hautsi-mautsiak haratekoek hemengo aldean,
eta hunatekoek hangoan, behiak, ardiak eta behorrak bazkatzeko bi alderdie-
tako alapidetan18.

Ez dakigu xuxen ortik piztu ote zen aitzineko demboretan gudu bat heien
artean, eta gero Erronkarikoak nausiturik, Baretous-ekoak bortxatuak izan
ote ziren hemengoak ezarri zazkoten zergak pagatzea. Betiere, urte guziz han-
goek Uztailaren 14-an behar dituzten eman Erronkarikoeri hiru behi, eta
mugan egiten dute bilkura hori heien emaitza hartzeko.

Bi alderditako yende multxo bat biltzen da han piedra de San Martín
deitu zedarriaren inguruan, turistak ere huts egin gabe, harat heltzeko bospa-
sei ordu mendiz ibilikan.

Erronkari-ko alkatea eta zinautziak 19 beren karguko soineko berexiekin,
biziki pollitak, eta albaiteruarekin 20 yuaiten dira herriko ikurrina aitzinean.

Baretous-ekoak ere halaber biltzen dira, eta ekartzen dituzte hamar bat
behi heien artetik hauta dezaten hiru Erronkarikoek".

8. Pablo Fermín Irigaray "Larreko" (1869-1949)

Burguete-n (euskeraz Auritze) jaioa, Aingeru Irigaray zenaren aita.
Lanbidez medikua. Bere ikasketak Madrilen egina. Mediku izan zen zenbait

" Alapide=ardiak, behiak etab. belarra jateko dituzten zelaiak.
19 Zinegotziak=Kontzejalak.
2° Albaitaria=abereen osasuna zaintzen duen sendagilea.
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herritan eta bereziki Iruñeko ospitale probintzialean. Hil ere Iruñean hil zen.
Asko idatzi zuen bi aldeetako euskal aldizkarietan. Santu bat bezala hil zen.

Badu lan bat erderaz Guía médica de asistente a morbundos, eta horren
muina edo, ematen zaigu euskeraz Prosistas Navarros contemporáneos en len-
gua vasca liburuan, 183 eta ondoko orrietan. Hona hemen handik hartutako
zatitxo bat:

Sendalari baten argiak

Orai duela bizpairur urte, idaztiño bat egin nuen erdaraz Guía médica del
asistente a moribundos deitu nuena.

Apez ordenatu berriak, eri-handietara eta azkenetan daudenetara deituek,
sendakintzako erakaspen zenbait on lukete jakitea.

Eri-handien galbideak zeintsu ote diren jakiteal, eta bereziki, eri bakoi-
txaren ezagutza, noraño ilundu den ikusteko, sendalarien argiak beharrezko-
ak zaizkit eta orgatik lan huni lotu naiz.

Guztien buruan, laguntzaleak jakin behar duena ori da. Eri-handitu
denean, ezagutza argi othe duen, Elizako laguntzak emateko, edo ilunegi bal-
din badago ez emateko.

Ene adiskide jaun apez batek, behin honela erran zidan: zuk eri asko il
tzen ikusi duzunez geroz ¿etzinuke egin nahi lan bat, apez gazteeri laguntze-
ko eta ahal bezain argi irakatsi, azkenetan daudenean ezagutza, noraño ilundu
zeien?"21

9. Txomin Agirre (1864-1920)

Gure mendean bereziko ospea eta harrera izan dute idazle honen bi ela-
berri edo nobelek, hots, Kresala 1906 (bizkaieraz), eta Garoa-k 1912, (gipuz-
keraz).

Domingo Agirre, Ondarroan (Bizkaia) jaioz en. Apaiza. Osasunez gaixo-
ti, "odol—zurbil" deitu zuen Azkuek. Zumaiako moja karmeldarren kapeilau
edo omonier izan zen.

Hona Garoa-ren IX. kapitulutik hartutako zati bat.

21 Prosistas Navarros contemporáneos en lengua vasca, 183 orr.
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ltxaromendi.
Jaungoikoak jarri zuan Bizkaian Urkiolako mendia, Arabaren ondoan,

Gipuzkoatik urre samar, ta mendi orren gañean ipiñi zuten euskaldun sinis-
tetsuak Antonio Donearen elizetxea, zorion guztien itxaropenerako.

Mendi orretara joaten dira sarri Bizkaikoak, Arabarrak eta Gipuzkoa
eder onetan jaioak; mendi orretara joaten dira, donerik errukior, miragillerik
andien ta sendatzaillerik onenaren jauregira bezela, uri andi gizaditsuetatik eta
baserri txiki padutarretik22 , aberatsak eta txiroak, gizon zindoak eta osasunga-
beak, indarge jaiotakoak eta ezurren bat ausi dutenak; errenak eta itxuak,
ankokerrak eta besomotxak, gorrak eta zauriz beteak, totelak 23 eta zanpa-
tuak24; buruko txorabio, zuldar, legen, eztul, berako, minbizi, anditsudunak:
etsita daudenak, bizi nai lutekenak, irabazbidea idorotzen dabiltzanak, euri
edo eguzkiaren bearrean arkitzen diran lur-jabeak, Ameriketan semeren bat
daukaten gurasoak, gudara joan bear duanaren aideak, ikastolatik etxeratuta
ko mutilak eta ezkontzeagatik mototxa salduko luteken neskatxak".

10. Jose Mari Agirre "Lizardi" (1896-1933)

Egunduko izena bereganatu du, bai bere olerkiekin, eta bai prosaz edo
hitz lauz idatziriko artikuluekin ere. Zoritxarrez, oso gazterik joan zitzaigun.

Zarautzen (Gipuzkoa) jaioa. Bizi eta hil, berriz, Tolosan (Gipuzkoa).
Madrileko Unibertsitatean estudioak egina.

Hil baino urtebete lehenago agertu zuen bere olerkien bilduma: Biotz—
begietan; prosazko artikuluen bilduma, berriz, ltz-lauz izenaz, 1934. urtean
agertu zen Donostian.

Lizardik badu idaztankera bat guztiz berczia, "aristokratikoa" dei gene-
zakeena. Hitz berriak ere asmatzen ditu.

Errepublikako Kongresuan egon zen bahin entzule gisa, eta han entzun
eta ikusi zuenari buruz mintzo zaigu zati honetan -zatiaren-zati bat soilik
eskaintzen dugu-:

España-Legebatzarra nere begipean

... E- nintzan egundaño sartu España-ko lege batzatokian. Leizaola arpe-
tarrari25 zori diot sarbide baten yabe egiña. Yainko onak odainduko al-dio.

22 Padu=eremu, desertua.
Totelak=tartamutuak.

24 Zanpatu=zapaldu.
25 Arpetar, hots, erderaz "cavernícola" (ezkertiarrek eskuindarrei ipini zieten goitizena).
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Egia esan, goitik bêra begiratuta, areto onek ez dirudi izparringietan26
barrena bezain ikaragarri. la-ia bêra yoateko ere ba-damada ausardia.

Utsik dago oraindik. Alki gorri oetan atze-aldeak atsegin dukela deritzat.
Bai begiak ere nik hemendik gotik baño -irugarren lerroan bainago- ikusala
zabalagorik. Arraiotan!, aulki urdiña ez ikusten noizean-bein altxata ez
bada...! Yaurlariak datozkenean, ezin begi-emango diotet atzez-aurreka bai-
zik. Azaña'ren ortzalde eder ura ikusteko irrikitzen nengoana!

Laurak. Asi-garaia. Lendakari -aulki-atzean lau ate-morroi, soin-ertzak
urrez aski-apaindurik. Baña orra Lendakaria bera ere, dagoaneko; Besteiro
yauna, alegia: soinkera neke-antx pinpirinez ba'dator aulkira. Nik, begiak eze-
dirdaika, begiratzen diot: orain zenbait urte, Lojika'n, silojismo bat askatzen e-
nekielarik, sobresaliente eman zidanez gero, xamurbera natzaio.

Aldunak bakarka ta nekez datoz, txita aseak ore-ondakiñetara bezela.
Zortzi—bat-amar bildu diraneko, Royo Vilanova bizar-zuria dugu zutik, itza-
ren yabe. Au agurearen aserrekoia! Zaragoza'ko ikastetxe nagusian barrabas-
keriren bat egin dulakoa zabaldu ornen zuten atzo, eta ori ez ornen-da gizale-
gea. Aizeari, beintzat, astiñaldi ederrak eman dizkio!".

11. Nicolas Ormaetxea "Orixe" (1888-1961)

Orexa-n (Gipuzkoa) jaioa eta Uitzi-n (Nafarroa) hazia. Jesuita izana27.
Geroztik, Bilbon Euskaltzaindiko bulegari bezala lan egina, eta, jaioterrian
bizi ondoren, gerra-garaian preso ere egon zen, gero Iparraldean zenbait urte
egin zituen, eta azkenik Ameriketara I. Zaitegiren ondora joan zen (1950).
Handik 1954ean itzulia. Azken urteetan Lazkaoko (Gipuzkoa) beneditarretan
zenbait urte egin zituen. Hil, berriz, Añorga-n (Gipuzkoa).

Obra eta artikulu asko idatzi ditu. Obra askoren itzulpenak ere egin ditu
euskerara (Mistral, San Agustin, Lazarillo de Tormes...). Badu poema handi
bat Euskaldunak euskal herrietako bizimoduaren inguruan, Urte guziko
Meza—Bezperak, Santa Cruz Apaiza, Barne-Muinetan, Kito-n arrebarekin,
On eta Eder -hauek aldizkarietan atereak28-, eta Jainkoaren Billa.

Azken liburu hau Bilbon atera zen 1971. urtean, otoitzari eta mistikari
buruz. Esparru hau berak ondo ezagutzen zuen. Baina beste hizkuntzetako
hitzik ez hartu nahi, eta ingurumari eta metaforetara joan beharra izaten du.
Ez da, halere beste batzuk bezain garbizale.

26 Izparrangi=kazeta, berripapera.
27 Zergatik irten behar izan zuen Konpainiatik, ikus Patxi Altunak Euskaltzaindiko bat-

zarrean hortaz irakurritako txostena.
28 Gernika, Euzko Gogoa.
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Azkenik aipatutako liburutik zati bat hartzen dugu:

Arrazoiketa gabeko otoitza (Gau illuna)

Arrazoiketa gabeko otoitz au geienez gau illunaren mendean asten baita,
emen esamiñatuko degu, Jainkoa lagun. Bitarakoa da otoitz-mota au: bata,
bakoitzak bere alegiñez egin dezakena, jakiña, Jainkoaren laguntza ez nola-
naikoarekin, au ere; bestea, Jainkoaren ixurizkoa esaten diotena, edo grazi oso
berezi ta oituz kanpoko bat gabe, gerok alegin guziak eginda ere, ezin iritxi
dezakeguna. Ala diote mistikuak.

Zer esan nai du arrazoiketa gabe orrek? -Adimena edo entendimentua
geldi dagola edo ixilik dagola egiten dan otoitza. Begira, ordea, gauzak nâstu!
Ortatik atera zuten alper-egonzale edo quietistak, guk geron aldetik ez degu
la ezer egin bear, alperkeri goxoan egon besterik; Jainkoak egiten dula guzia.

Lênbizi, Jaungoikoak beregana artzen bagaitu, ez dago alper egon -bildu-
rrik; Berak eragiten die gure âlmen edo potenziai, guk geronez baño bizko-
rrago. Urrena, gure alegiñez ari ba'gara, adimena geldi egonik ere, or dauzka-
gu beste bi âlmen edo potentzi: gogoramena, Jainkoagana ernai egoteko; ta
naimena edo borondatea, biotzari eragiteko, Jainkoa maitzatzeko. Au da gure
muga: Jaungoikoa maitatzea.

Adimenaren arrazoiketa zer da? -Norabait joateko, bidean ematen ditu-
gun pausoak bezela. Bein Jainkoaren begi-aurrera iritxi ba'gera, ez daukagu
zangoak altxa ta zangoak altxa toki berean jardun-bearrik. Atseden dezatela
zangoak, atseden dezala adimenak, beste bi lagunak ari diran bitartean, edo
Jaungokoak ari ditun bitartean.

Noiz eta nola ezagutu, Jainkoari egiten diogun begiratu maite ori, arra-
zoiketa gabeko otoitz ori, geron alegiñezkoa ote dan ala Jaungoikoaren ixu-
rizkoa? -Oso neketan, aurren-berrian, beintzat. Beraz, ez degu biotza geiegi
zirikatu bear Jainkoa bereziki eragiten ari ba-litzaio ere, daukagun ondasuna
galdu ez dezagun; eta geronez bakarrez ari ba'giña ere, oso biguin eta ezarian
bederik eragin bear diogu, alperkerira jo ez dezagun. Ortan dago nekea.
Anima zintzoak emen kezkatzen dira asi-berrian, alperkerian ote dauden. Au
da animako gurasoen lanik zaillena. Gurutzeko Donibanek dioenez. Emen
bear dute lagunzailea anima oiek, otoitza ez uzteko edo atzera ez egiteko.

Otoitz au gure alegiñezkoa ote dan ala Jainkoaren itxuri utsezkoa, ez
degu jakin-naiean ibilli bear."29

29 Jainkoaren billa, 71-72 orr. (Bilbao, Ediciones Mensajero, 1971).
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12. Salbatore Mitxelena (1919-1965)

Zarautz-en (Gipuzkoa) jaioa. La-Chaux-de-Fonds (Suitza-n) hila, opera-
zio batean. Garai hartan Suitza-n enbaxadore zegoen J.P. Lojendioren ardura-
ri eskerrak, haren gorpua Arantzazura ekarria eta hemen hilobiratua izan zen.

Hamaika urte zituelarik, Arantzazuko kolejiora etorria zen. Olite -n
(Nafarroa) filosofia ikasten ari zelarik, soldaduzkara deitua izan zen, eta gerra
zer zen jakin nahirik, berak eskatuta, frentera joan zen. Teologiako lau urteak
Arantzazun egin zituen, eta beste bat Aguilera-n (Burgos) Oratoria eta
Pastoraltza ikasten.

Karrera bukatu eta, Donostiako komentura bidalia izan zen. Hemen
bederatzi urte egin zituen, mixio-predikuetan gogotik lan eginez. Baina Aita
Salbatore gizon urduria zen, asko sufritzen zuena, bai egoera politikoagatik
eta bai Elizarenagatik ere. Behin da berriz eskatu zion Aita Probintzialari,
arren, Ameriketara bidaltzeko, eta bai lortu ere. Montevideo-n eta Asunción-
en egon zen. Gero, berriz, Cuba-ra doa, eta han dagoelarik, Castro-k bere
iraultza egiten du. Cuba-tik irten beharra izan zuen eta Hego-Ameriketan
anitz lekutan ibili zen mixiolari.

1962. urtean Suitza-ra doa Espainiatik hara lan-bila zihoazen gazteen
kapeilau bezala. Eta han hil zen, esan dugun bezala.

Gaur Aita Salbatoreren lan guztiak bi tomotan argitaraturik daude:
Salbatore Mitxelena, ldazlan guztiak, E.F.A., Arantzazu Oñati, 1977.
Lehendabizikoan dator Arantzazuko Santutegiari buruz egin zuen poema
bertsotan. Poema honek Arantzazu gaia darbilten kanta zaharrak ditu okasio
eta oinarri bezala. Azken batean Arantzazuren historia nahi du izan, poeta
baten begiekin ikusia.

Bigarren tomoan herri baten guruzbidea eta Unamuno eta Abendats dira
lanik aipagarrienak. Azken hau prosaz egina dago. Bilbotarra (hots,
Unamuno) maite zuen Salbatorek, nahiz eta gauza denetan berarekin ez ados
egon.

Unamuno eta Abendatsetik hartzen dugu zati bat30:

"Bere euskozale irizpideak. Lerruok beren esan nai sakonenean aztertzen
ditunak, beste liburu ugari bakoitzetara barreia bearrik gabe antzeman dezaz-
ke Unamunoren euskotzale irizpideen kimu nagusitxonak. Naizta norgere
aburuon mandogañetik jetxi nai eztugunontzat espantagarri iduri, orra eman,

" Ikus op. cit. I, 340 orr.
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estalki aundirik gabe, bere gurari gogakunak: utzi zagula euskera: utzi zagula
klerikalismua; izan gaitezela gerau. Loiola-ko euskal lensemearen anai, kide-
ko; ez gaitezela atxilotu gerebaitan; ez ditzagula konkortu etxezulo epelean
gure gaitasunak: jo zagula mundura, mundu orrek gurea ere bear dula ta...

Agirian dago nabarmenkeri dagokela irizpideetan; baña ezin uka, barru-
barrutik nolabaiteko euskotasun sendoenak sorrarazi dizkiola. Hereje batenak
dira. Españolista batenak dira. Baña baitare euskotzale sutsu ero ameslari bate
nakl, aldi berez.

Etxeparek euskerari zegion aldarriak ausarta bazirudin, onako
Unamunoren megalomania ez da batere motelago: Euskadik, yalgi adi kanpo-
ra! Euskadi, abil mundu guzira!

Ikusten danez, Unamunoren abertzaletasunak, edo euskotasun goseak,
geurona bañore areago dama. Nolabaiteko jomugaz eta arroz, arago dijoa:
Españaz beraz lendanik jabetzeraño, ta gero lurbiraz. Ez du nai "geu" izatea
galtzerik; ez orixe, balinbaite; baña eztare "geutasuna" kutxan gordetzerik.

Geutasun ori ez omen dago, ta ez omen daukagu, azi ta mardulagotzerik,
alboerrietara eramanaz eta txertatuz baizik, Seme geiago ditzakegunean,
ordun gindezke gurasoago, orduan geuarrago.

Unamunoren aundinaia, gutxinez, gure antziñako lurbilatzallena, santu ta
itxas—gizonena bezain esigabea badala esango litzake: ondo kijotarra, askirik
gabea, "zeru ta lur ta amil jan bearrekoa".

13. Luis Mitxelena Elissalt (1915-1987)

Berau izan da, ezpairik gabe, gure aroan Euskalerriko Hegoaldeak ezagu-
tu duen euskal jakintsurik handiena. Errenterian (Gipuzkoa) jaioa. Irakasle
izan zen Salamanca, Gasteiz eta Donostian.

Euskaltzain bezala euskal batasuna, aditz batua, eta H letraren onarpena
bultzatu zituen. Gaurko euskara batua, euskalkiak sortu baino lehenagokoari
hurbil zedila zen bere jomuga eta xedea. Horretarako -esan beharrik ez dago-
ikerketa sakonak egin behar izan zituen euskalkiak baino lehenagoko euskara
batu hura zer—nolakoa zen jakiteko.

Hona hemen zein izan zen Mitxelenaren doktor-lana Madrilgo
Unibertsitatean aurkeztua: Fonética Histórica Vasca; Donostian 1961. urtean
argitaratua. José Vallejo maisuaren gidaritzapean egindako lana.

Mitxelenaren ikerketak lehenagoko euskara batuak -gaurko euskalkiak
baino lehenagokoak- zer egitura zuen argitu nahi dute bada, nolabait bion
artean zubia egin nahirik.
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Ondoren, Euskaltzaindiko batzarre batean L. Mitxelenak irakurritako
lan baten zatia eskaintzen dugu31.

"Euskaltzaindiaren iker lanez ".

Euskaltzaindia, maiz entzun dugunez, sail bitan berezia eta partitua omen
da: bat bitan banatua dugu, beraz, hori ere, harako haren pentsamoldearen ara-
bera. Eta, guztiok dakigun bezala, lker saila da horietarik bat. Gai hortaz, sail
horren eginbideez, zerbait prestatzeko eskatu zidan gure Euskaltzainburuak.
Hona, bada, zer gogora zaidan, luzaroan gai hori gora eta behera neure baitan
erabili ondoan. Aitortu beharko dut, gainera, aski gogo gaiztoz hartu nuela, bi
arrazoirengatik batipat. Badirudielako, lehenbizi, besteren bizkar utzi nahi
nukeela neronentzat nahiz ez dudan lana. Neure ixuriak, joerak eta gogoak
agertuko ditudalako, gero, nahi eta ez, besterenak baino areago. Eta horrela ari
naizela, guztion premiak ez ditudalako, agian, behar adina kontuan edukiko.

Iker lan hori noraezekoa deritzat Euskaltzaindiak izena eta itzala gorde-
ko eta gehituko baldin baditu. Jagon sailean har ditzakeen erabakiak eta egin
ditzakeen lanek zerbaiten arrimu beharrean aurkituko baitira. Ez baita erraz,
bizi garen giroan batez ere, guztion gogara aritzea; batek ontzat hartzen
duena, ezin bestean, bestek arbuiatuko du, eta hark zapuztuko honek gores-
ten duena.

Sail hau, berez, merkataritzaren antzekoa da, "import-export" gisakoa,
etxekoek eta herbestekoek elkarrekiko har-emanetan aintzinatu behar duguna.
Horrela gertatu zen Humboldt eta Astarloaren garaian; horrela, gero ere,
Bonaparterenean. Horrela, azkenik, Urkixok RIEV gurean sortu zuenean,
behialako Revue de linguistique et de philologie comparée eta Euskara-k, bata
Pariskoa eta Berlingoa bestea, utzi zuten hutsartea betetzeko asmoz. Bete ere,
ederki bete zuten.

Kanpokoen lanari begira egon behar genuke. Ez, ordea, alferkerian eta,
Oleaga zenak esaten zuen bezala, haien lanaren begira, mana zerutrik noiz
jaitsiko. Tentatzen hasi behar genuke, Txirritak neska zaharrak tentatzen
zituen gisan, eta ez ditugu tentabideak jarriko esku hutsik agertzen gatzaiz-
kien artean. Iker lanean eta bestetan, ematen duenak hartzen du, eta ereiten
duenak biltzen. Ez bestek.

Egungo egunean, bada besterik, zorionez, Euskal herrian sail hori lant
dezakeenik eta lantzen duenaik: zenbait aipamen agertuko dira hemen ere
beherago. Halaz guztiz, eta besteren baitan biztu den grinaz pozten delarik,
ezin bazter dezake Euskaltzaindiak, inoren eskuetan utzirik, arautegiak egoz-
ten dion eginbidea. Eta ez du sekula, egia esan, baztertu eta utzi.

31 Ikus Euskera (1976), 160.
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Hizkuntzaren aldetik euskal istudioei zor diegun neurrian eta mailan ari
ote gara, ordea? Ez dut uste, eta diodan, aurrera baino lehen, neure burua ere
ez dudala puntu honetan garbi ikusten. Maizegi gabiltza, piétinement sur place
gisako zerbaitetan, zarpa zaharrak hari zaharrez pasarazten. Hor dugu, beste
rik ez aipatzeko, gorputz eta soin-ekiko eztabaida luzea, eta nik ere zerbait
esan nuen hortaz. Borrokarako gogoa utzirik hotz-hotzean aztertzen badugu
hauzi hori, ordea, nabari den zerbait ikusiko dugu nekerik gabe. Bil daitezke
en argitasunik gehienak bilduak direla, eta alfer lana litzatekeela gehinbat
berrian bila abiatzea, euskal hiztegian eta gramatikan horrenbeste puntu ilun-
berik beltzenean dauden bi tartean. Iritziak, noski, ez datoz bat, baina iritzi
desberdin horiek ez ditu inongo eta inolako argitasun berrik bateratuko. Bego,
beraz, nor berean eta goazen beste zerbaitetara".

III. ONDORIOAK

Gure azterketa mugatua izan da, oso mugatua. Baina, uste dudanez,
gehiago aztertuaz, emaitza ez litzateke oso bestelakoa izango.
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Gure Krutwig jaunak hain maite dituen hitz grekoetarik ezer gutxi, edo
batere ez da azaldu gure pusketetan. Eta hori, agian, seinale txarra da. Esan
nahiko luke, agian, geure etxe-barruan preso eginik bizi nahi dugula.

Xehekiago hitz eginez, kanpoko hitzenganako ikusiezina ez da ageri
azken mendeko purismoan izan ezik; baina kultura-hitzak grekotik hartzeko
joerarik ere ez; latinetik hartzeko, bai, gehiago.
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Gure lurrari, kultura propioari uko egin behar ote diogu orduan?

Ez, hori ere ez, noski. Gureari atxikiak izanik, orokortasunari ere begira
diezaiogula: horra zein den ondorioa.

Segi dezagun, bada, bide hrorretatik ibiltzen: geureari begiratzen, alegia,
eta Greziak irakatsi digunari, hots, mundu orokorrari begiratzen ere bai.

Bata besteakin lotzen ikas dezagula, Bata ez da besteearen etsai. Eta bion
loturak ekarriko digu behar den oreka.
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