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Hitzak dira errazen darabiltzagun elementuak edozein hizkuntz azterketarako,
berez mugatuak eta zehatzak direlako, edo horrela diruditelako, eta, bestalde, oso
aprobetxagarriak ere bai. Baina, bide batez, arriskutsuak ere badira, hitzen erabilera-
ri mugarik ezartzerik ez dagoelako ez formaren ez esanahiaren aldetik eta edonork
erabil ditzazke askatasunez, ezpaitute hizkuntzaren egiturarik  hausten ez iraultzen. 

Lexikoak beti kezkatu izan nau dialektologia lanetan, eta ez da harritzekoa, hiz-
kuntzaren azterketan ere eta, batez ere, haren egituraketan lexikoa izan baita beti
alderdirik menperagaitzena. Esan bezala, fenomeno fonetikoek eta gramatikalek
berez dute balio orokorgarria sistemaren baitan, eta era bereko unitateei aplikagarriak
izan ohi dira bakoitza berari dagokion mailan. Hitzek, berriz, ez dute horrelako balio
orokorgarririk, hitz bakoitza bera baita eta, bere familiakoekin izan ezik, lotura gutxi
dute beste hitzekin. Nork uka lezake, hala eta guztiz ere, hizkera batean lexikoa hagitz
adierazgarria gertatzen dela?  

Bestalde, zein metodologia aplika daiteke dialektoen lexikoa aztertu nahi dene-
an? Askotan, hitz zerrendak arlo semantikoka edo beste edozein irizpideren arabera
egiten dira, baina lana bilketa horretan gelditzen da beste azterketarik egin gabe,
askotan etnografiarekin bat egiten delarik. Beste batzutan, berriz, ez da lexikoa bera
aztertzen, hitzen aldaki fonetikotan oinarrituz analisi fonikoa egiten da, eta hori ez  da
lexikoa aztertzea, fonetika aztertzea baizik. 

Horiez gain, subjektibotasuna erabat saihesterik ez dago lexikoa aztertzean,
baina ahal den neurrian zailtasun hori gainditzen edo mugatzen ahalegindu behar da.
Dialektologian bereizketa edo dibertsitatea da azken xedea, hizkeren mugak edo iso-
glosak ezarri ahal izateko. Baina horretara iristeko hitzen azterketa semantikoa egin
behar da. Hitzak desberdinak izan daitezke erreferente edo esanahi bera adierazteko;
edo hitz berdinak, beti ere formaren aldetik, erreferente edo esanahi  desberdinetara-
ko. Bereizketa hauetan oinarritu behar da, nire ustez, maila lexikoaren azterketa dia-
lektologikoa.

Horrenbestez, txosten honek lexikoaren azterketara hurbilketa xume bat izan
nahi luke ondorio dialektalak, edo geolektalak, ahal den heinean, ateratzeko asmoz,
edo hizkeren bereizketa lanean hitzak lagungarri gerta daitezkeen ikusi ahal izateko. 

Hurbilketa hori gauzatzeko Nafarroa hartu da oinarri bezala, lurraldeari dago-
kionez batasun bat duelako eta hizkeraz, berriz, anitza delako1. Horrek aukera gehia-
go eskain zitzazkeen lurralde bereko hizkeren arteko lexikoaren bateratasunak eta
berezitasunak erakusteko eta, bide batez, beste lurraldeetako hizkerekin erkatuz, baita
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nortasun propioa azpimarratzeko ere. Edonola ere, Bonapartek ezarri zuen euskalkien
banaketa hartu dugu ardatz bezala2, oraindik, neurri on batean, jarraigarria dena, eta
lan honetarako bereziki aprobetxagarria, berak bilduriko testuek banaketa horri eran-
tzuten diotelako3. Baditugu, honela, zenbait testu hizkera bakoitzerako Bonaparten
eskuizkribuetan eta, beharrezko den bezala, garai berekoak dira4. Esan beharra dago,
hizkera guziak ez daudela berdin ordezkatuak, hizkera batzutako testurik  biltzen ez
delako. Horrela Ip(GN)ko Arakil, Araiz, Gipuzkoako azpieuskalkiak murritz geldi-
tzen dira; era berean, Hg(GN)ko Iltzarbe eta Mendebaldekoak; eta, neurri on batean,
(Aezk) ere, testu guziak dotrinaren itzulpenak baitira. Edonola ere, Ondarean oina-
rritzeak baditu alderdi onak ere, bertan Bruno Echeniqueren, Joaquin Lizarragaren,
Pedro Jose Samperen eta Pedro Prudencio Hualde Mayoren itzulpen bikainak baitau-
de. Beraz, gure azterketa hau, lexikoaren azterketarako egiten den lagin bat baizik ez
da, eta esan den bezala, diakronian kokatua XIX mendean, oro har, idatzitako testue-
tan oinarritzen baita. 

IRUZKINA

Hemen hitz banaka batzuk jasoko dira aipaturiko testu horietarik, erabilera
arrunt edo orokorreko hitzak ahal den neurrian, horrelakoak direlako esanguratsua-
goak, ezen ez hitz oso berezi eta bakanak.

Altxatu

Hitz honek jatorri erromanikoa du eta euskaraz, guztiz normala izatez gain,
jatorrizko esanahia gordetzen du oro har, latinezko ALTUS eta *ALTIAREtik baita-
tor. Erromantzezko ahoskeratik hurbilago gelditu den “altzatu”, “altzau” eta bizkar-
-hobietakoa sabaikatuz eman duen altxatu hitzak euskalki guzietan erabili izan dira
eta erabiltzen dira ‘goratu’ eta honen inguruko esanahiekin.

Nafarroan eta Iparraldean, aldiz, hitz honen esanahiak garapen bat izan du,
‘gorde’, ‘ezkutatu’, ‘ostendu’ adieraztera igaro baita. Garapena dela uste izan daiteke
nahiz jatorrizko esanahia kontutan hartuz, nahiz berezko logikaz ‘gordetze’ak ‘jaso-
tze’aren ondorengo ekintza dirudielako. Erromantzeetan ere ezaguna da hitza esana-
hi honekin. Iribarrenek alchar eta alzar. Nafarroako gaztelerazko hitz berezi bezala
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1 Hain aberatsa ikusi zuen Bonaparte Printzeak euskara-aldakietan Nafarroa non esatera iritsi zen: “L’étude sur les lieux
mêmes de la Navarra espagnole vient de nous prouver d’une manière évidente que cette province [...] n’a pas de dia-
lecte qui lui soit propre, mais qu’elle se divise entre les autres, le biscaïen excepté”  (1866, 33-34). Eta izan ere horre-
la eraman zuen praktikara, 3. sailkapenean Nafarroari ez baitzion bertako dialektorik eman eta goi-nafarrera ez zuen
aipatu ere egin, horrela, bizkaiera izan ezik, beste guziak sartu zituen Nafarroako lurraldean. Ikus, Pagola (1991, 141-
149).

2 Laugarren sailkapenaz ari gara, noski. Sailkapen honetan bi euskalki propio eman zizkion Iparraldeko goi-nafarrera
–aurrerantzean Ip (GN) bezala aipatua izango dena- eta Hegoaldeko goi-nafarrera –Hg (GN) bezala aipatua izango
dena-; horiez gain, beste hiru azpieuskalki berezi zituen euskalki desberdinetan kokatu zituenak, Azkera
Mendebaldeko behe-nafarreran kokatua –guk (Aezk) bezala aipatuko duguna-, Zaraitzera Ekialdeko behe-nafarreran
sartua – (Zar) deitua izango dena-, eta, azkenik, Erronkariera Zubereran sartua –hemen (Er) bezala aipatuko dena.
Sailkapen honi buruz zehaztasun gehiago nahi izanez gero ikus Pagola (1991, 149-156).

3 Hala ere, esan daiteke (Aezk), (Zar) eta (Er)ko hizkerei nortasun propioa ematen diogula, Iparraldeko euskalkietatik
bereziz.

4 Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak izenburuko bildumatik aztertu eta  jaso dira adibideak. Bilduma honek Iparraldeko
goi-nafarrera, Hegoaldeko goi-nafarrera, Aezkera, Zaraitzera, Erronkariera  azpi-izenburuz hizkera horietan idatzirik
dauden testuak biltzen ditu, 10 liburuki denetara. Bilduma honi buruz egiten diren aipamenak BOE siglen bitartez
egingo dira.
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jasotzen ditu ‘guardar’, ‘esconder’ adierazten dutelarik, 1563 urteko aipamen bat ere
ekarriz5, ‘levantar’ esanahiarekin ere oraingo esaldi bat sartzen duen arren6.
Corominasek ere jasotzen du alzar hitza ‘llevarse (algo)’, ‘recogerlo’, ‘guardarlo en
su lugar’ esanahiarekin7. Berriro euskarara etorriz, Orotariko Euskal Hiztegiak,
Nafarroari dagokionez, (GN) Baztango hizkera, (Zar) eta (Er) aipatzen ditu esanahi
honetarako eta Iparraldea ere sartzen du: “Sólo se encuentra en textos septentrionales
y navarros”8. Azkue-k (GN)ko baztandarra, (BN)ko (Zar) eta (Er) dakartza esanahi
honetarako9.  

BOEn esanahi horrekin aurkitzen da hainbat esalditan10. Hona hemen adibide
batzuk:

Hg (GN): “Dá baitare iduria ceruen erreinua tesoro estaliric dágon batí alorre-
an, zoin aurquitzen balimadú guizon batéc, alchatzendú berris, eta bozcarios álaco
arquideas, doaye, eta salcendú duen gucia eta erostendú alor úra”11.

(Er): “Semejatruc da ere ceurien reinua, alurrian alchatruc dagon tesoro bati,
zoin erdeitenbadu guizon batec, estaltandu berriz...”12.

(Zar): “Zu baitare iduri Ceruetaco erreinua caudale alchatu bati alorrean...”13.
(Aezk)z eta Ip(GN)z BOEn ez da adibiderik aurkitu, baina azken euskalki hone-

tako Baztan, Ultzama eta Bortzirietako azpi-euskalkietan erabilia da. Esaterako,
Mariano Izeta-k, altxatu eta zenbait eratorri, ‘gorde’ren esanahiz, jasotzen ditu:
Altxatu lur azpien14.   

Edonola ere, testuetan ez da ikusten ‘jaso’ esanahiarekin ere erabilia den edo ez
hitz hau ‘gorde’ esanahia duen Nafarroako hizkeretan. Ezagutu, ezagutuko da, baina
beste zenbait hitz –goititu, goratu, igan, igo, jeiki– badirenez eta erabili ere ohi dire-
nez, esanahi hori erdi ahantzia dagoela pentsa daiteke. Eta, alderantziz, ‘jaso’, ‘jeiki’,
esanahiarekin erabiltzen den hizkeretan ez du ‘gorde’rena hartzen. Bi esanahi horien
artean bada, nonbait, nahasmenak sortzeko arriskurik-edo komunikazioan, eta horre-
gatik izanen da bereizketa zehatza egiteko joera. Elkarren arteko hurbiltasunak berak
aunitz eragozten du testu idatzietan esanahia ongi bereizteko, testuinguruak ezpaitu
beti aski laguntzen. Dena den, adibideak asko diren arren, gorde hitzarekin duen txan-
daketa ugaria da eta ez da ikusten inolako araurik jarraitzen denik bata ala bestea era-
biltzean esanahi horrekin. Gorde hitzak badu beste esanahirik, ‘zaindu’, ‘bete’, esa-
terako, eta  hauekin ez da altxatu hitza nahasten.  Horiek kontutan izanik, azken hau,
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5 “Está alcháu: está escondido [Larráinzar, Huarte, Valle de Odieta]”, “Alza ese juguete para que no lo rompa el chico.
Es voz típica de Navarra y de uso general. En las Ordenanzas de los corredores (comisionistas) de Pamplona de 1563
se dispone que la cosas y ropas que se recibieren para vender deben guardarlas en “cofres y arcas donde los metan y
alzen de noche”, Iribarren (1997, 17 eta 23).

6 “Alchale al chico que está llorando [Regata]” (1997, 17).
7 Murcia, Almería, Argentinan erebilia dela dio eta gaztelerazko literaturan dokumentatuta: “Mandóme alzar la caja y

que la llevase” Guzmán de Alfarache, Clásicos  Castellanos edizioa II, 286,6. DCECH (1980).
8 Orotarioko Euskal Hiztegia – Diccionario General Vasco (1987, 833). Aurrerantzean OEH bezala aipatuko da hiztegi

hau aleari dagokion zenbakia erantsiz.
9 (1969, 34). Euskalkien aipamena Azkuek berak eginiko sailkapenaren arabera. 
10 Iparraldeko euskalkietako BOEko testuetan ez da ‘gorde’ esanahiarekin aurkitu. 
11 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa”, (13, 44), (1996, 1304-1305). 
12 BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankotze)”, (13, 44), (1997, 55).
13 BOE: Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”, (14,44), (1997, 45).
14 (1996, 39-40).
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altxatu alegia, aski berezitzat har daiteke aipatu den erabilerarekin erabiltzen den
Nafarroako hizkeretan. 

Lotsa

Hauxe da beste hitz bat esanahia aldatzen duena tokien arabera. Mendebaldeko
eta Ekialdeko behenafarreraz, zubereraz, lapurteraz, Hg (GN)z, (Zar)z, (Er) ‘beldu-
rra’ adierazten du15; OEH-k16 Gipuzkoako bizkaiera ere sartzen du balio horrekin,
baina horren adierazgarri biltzen duen esaldiak ez dirudi aski frogagarri: “Amalau
urte dauzka eta eztauka etxeko lanak eitteko lotsaik”17, baina horren ulerketa ez da
‘beldurrari’ dagokiona ez esaldian bertan, ez bizkaieraren tradizioan, ez Deba-Arroan
ere. Jarraian, hiztegi berak, Duvoisinengandik honako zita hau jasotzen du: “Le
Guipuscoan emploie aussi  lotsa dans le même sens que le labourdin: “Erromara joa-
ten lotsa eta nekea”; baina honek ere, esanahiaren aldetik hurbilagokotzat har daite-
keen arren, ez du hainbesterako ematen, hitz horren adiera hagitz irekia baita testu
labur horretan. Azkue-k behenafarrera, lapurtera, erronkariera eta zuberera baizik ez
ditu sartzen18.

Nafarroako hizkeretan hagitz erabilia da, Ip (GN)z eta (Aezk)z izan ezik:
(Er):  “Eta Herodesec onqui naicion ilaraci, baya ezen atrebitan iriaren lotsaz”19.
Hg (GN): “Eta icustean discipuloéc zabilalá ichasoain gañean turbatu ceré eta

erranzuté: Fantasma bat da. Eta lotsatuic asiceré óyus”20.
Sustantibo bezala ere berdin zaio Lizarragari eta ez du arazorik eratorriak eta

konposatuak sortzeko: lotsatu, lotsadura, lotsagarri, lotsamentura, lotsarritu:
“aldibátes cegoláic sanda orácio eguiten fervorósa, icusizué visiónean inférnua,

ta án lecubát beréx ta choil diligént demónioac prevenícen sú lotsagarri batengáñean
elcebát ándia, ta juntácen erruedac, gárfioac, parrillac, tenázac ta bérce anitz instru-
méntu tormentáceco eguinac.  Galdeguinzue lotsaturic sándac:  Norendáco presta-
cendá lecugáu ain prisacá?”21.

(Zar)z ere aurkitzen da: “Etzitiela lotsa corren gatic; bada altzinetic aguitubear
badiehere gauza cuec, etzu orañic azquentzea”22; “Voza coni discipuluac eroricintzan
beren aurpeguien gañan lurrean, eta guelditucintzan lotsería andi batez beztitric”23.

Beste euskalkietan honelakoren bat esan nahi du gutxi gora behera: zerbait gaiz-
ki egin edo inoren aurrean irrigarri geldituaren ondorioz-edo... norberak bere burua-
rekiko senti dezakeen egonezin eta erreparoa; eta aurreko euskalkietan ahalke, ahal-
ge hitzak adierazten duena, alegia24. Horrez gain, batez ere bizkaieraz, ‘nagusi eta
errespetuzko pertsonenganako begirunea’ adierazten du.
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15 BOEko testuetan aipaturiko euskalki denetan dokumentatzen da.
16 OEH-XI, (1998, 696-697). 
17 Elexpuru-ren Bergarako lexikotik jasoa, esaten denez.
18 (1969, 554). 
19 BOE: Erronkariera, 1997, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)”  (14, 4), (1997, 57).
20 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa” (14, 26), (1996, 1307).
21 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera-1, “Sermoiak”, (1996, 302).
22 BOE: Zaraitzera,  “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)” (24, 6), (1997, 67).
23 BOE:Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”  (17, 6), (1997, 52).
24 Ikus jarraian datorren hitza.
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Ez da erraza esanahi horien arteko desberdintasunak bereiztea, ez eta elkarren
arteko loturak ere, eta zailagoa ezezik ezkinezkoa ere bereizketa horiek kito froga-
tzea. Pentsa daiteke, halere, ‘beldurraren’ eta ‘begirunearen’ artean behinik behin
badela zerikusirik. Jainkoari behar zaizkion “begirunea” eta “beldurra” biak batera
joan baitaitezke. Esaterako ondorengo testu honetan:

Er.: “Vordaltaco eta vordaltier gracia emoitaco, eta semealavaric ecutanvadei
Juangueico Geinaren lochan eta Ceuriaraco vidian azlizchein”25.

Edonola ere, “beldur” hitza ez da ia inon galdu, agian, erronkarieraz, eta “lotsa”
erabiltzen den hizkeratan hitz horren sinonimo bezala hartzen dela dirudi, bien arte-
an txandaketa guztiz  normala ageri baita: 

Hg (GN): “Eta lotsatuic asiceré óyus. Ynstante berean Jesus mintzatu cequioté
erranés: Arzacie ánimú, ni náiz, étzacielá beldur izan”26.

(Zar): “Eta icustencielaric discipuluec zablela ichaso gañan, lotsatucintzan eta
errancicien: Zu espantajo bat; eta beldurrez beteric asicintzan oyuz”27.

(Er)z, berriz, beldur hitza ez da ageri corpusean. Aukera faltarik ez zuen egile-
ak “San Mateoren Ebanjelioa”n esaterako, baina gehienbat, “lotsa” eta eratorriak
darabiltza; inoiz edo behin, “icareria”28 edo antzerakoren bat. 

Eta, alderantziz, Ip (GN)z eta (Aezk)  beldur da erabiltzen den hitza.

Ahalke

Lotsa hitzak berez gakartza ahalke hitzera, azken hau erabiltzen baita  “lotsa”
(‘beldur’) esanahiarekin erabiltzen den hizkeretan. Jatorria “ahal” eta “gabe” hitzen
konposaketan du29, baina hiztunak ez du horren kontzientziarik. Bi hitz hauek -lotsa
(‘beldur’) eta ahalke- ez dute banaketa diatopiko berdina, beldur hitza hedatuagoa
dagoelako lotsa baino gauza bera adierazteko. Esaterako, Ip(GN)n Ultzamako eta
Baztango azpieuskalkietan beldur –ez ‘lotsa’- eta alke biak erabiltzen dira, eta hori
egiaztatzen du Izeta-k ere bere hiztegian30, non bizitasun haundiz ageri den egun ere
“alke”, baina euskalki honetako beste azpieuskalkietan: Bortzirietakoan, Araizkoan,
Uharte-Arakilgoan eta Gipuzkoakoan ez darabilte a(hal)ke, lotsa baizik.

Hg(GN): “alke”, “alketu”, “alkaizun”, “alkekor”, “alketi” , “alkaizungarri”,
“alkegabetu”, “alkegorritu”, “alkearazi”.

“Confessaturíc bát ichúras joánze, baña instánte alquearacizué burlátus goapo-
qui garbitu céla tintas”31.

Ip(GN): “alke”, “alketu”, “alkegarri”, “alkesun”, “alketasun”.
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25 BOE: Erronkariera, “Erronkariko dotrina (Orokorra)”,  (1997, 164).
26 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa” (14, 26-27), (1996, 1307).
27 BOE: Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”  (14, 26), (1997, 47).

“eta baratu zren icareria andi batequin”, BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)” (17, 6),  (1997,
64). 

28 Mitxelenak (1997, 354) zioenez; bestalde, Etxeparek “ahalgeizan” eta Oihenartek eta Harrietek “ahalge” formak era-
bili zituztela eta, egun, Ekialdeko behe-nafarrerazko Garazin bizirik dirauela zioen. Aldiz, Leizarragak eta Axularrek
“ahalke” zerabilten.

29 (1996, 39).
30 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 3,  “Lizarragaren Dotrina - 1”, (1996, 1153).
31 BOE: Iparraldeko goi-nafarrera-1, “Ruthen liburua” (II, 16), (1995, 86-87). Itzulpena Bruno Echeniquerena.
32 BOE: Aezkera, “Ariako Dotrina”, (1997, 137).
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Baztango azpieuskalkian: “Eta zuen faletaïc bota citzue berariaz cembait buru,
eta utz’azue an gueldi daitzila, alqueïc gabe bil detzan, eta ñiorc ere eztezala mea-
tchatu biltzeco demboran”32.

(Aezk): “Ciertoac cierto bezala; dudosoac dudoso vezala; mortaleac mortale
bezala; venialeac veniale vezala; beren numero eta circunstancia guciequi alques edo
malicias bat berere uzi gabe”33.

(Zar): “Eta issiltcenduenac alquegatic zomait becatu mortal, edo confesatcen
zomait grave zoin ez baitu cometitu”34.

(Er): “Eta añlquez issiltandionac zomait becatu mortale” .

Beraz, Nafarroako aipaturiko hizkeretan erabat arrunta da ahalke nahiz erabile-
ran nahiz eratorriak eta elkartuak sortzen. Lurraldeak markatzen ditu erabileragatik
eta, adierari dagokionez, esan bezala, ahalke - ahalge erabiltzen ez den euskalkieta-
ko lotsa hitzaren parekoa da bere esanahi nagusian, baina ez hainbeste azken honek
hartzen duen “begirune”renean. Bestalde, hitz honek Iparraldeko euskalkiekin elkar-
tzen ditu Nafarroako hizkerak -Iparralde osoan ahalke – ahalge, batez ere lehenen-
goa, hain erabiliak baitira-,  Ip(GN)ren zenbait azpieuskalki izan ezik. Edonola ere,
kontutan hartu behar da Ip(Gn)  Baztan eta Ultzaman alke eta lotsa bi hitzen txanda-
keta dutela eta ez, aldiz, Iparraldekoetan, hemengo euskalkietan ezpaitute txandaketa
hori, “lotsa” (‘beldur’) adierazteko erabiltzen baitute.

Sarri

Hitz honekin ere lotsa-rekin bezala gertatzen da: euskalki batzutan esanahi bat
duela eta besteetan beste bat. Nafarroako zenbait azpieuskalkitan, Iparraldeko eus-
kalkietan bezala, ‘laister’, ‘berehala’, ‘gero’, ‘ondoren’ esanahiarekin erabili ohi da.  

Hg(GN): “Eta nic diót ezi francoc, ez iragazteagátic mundu gucia, ez libracea-
gatic vicia, baicic ondásun triste sarri utzi beartutenengátic”36.

(Er):  “Eta barcuara igan izanzren sarri, sosegatuzen airia”37.
(Er): “San Pedroren confesionia eta leina izaitia, zoin sarri guero da justoqui

reprenditruc”38.
(Aezk): “Argatic zitezte jarri, / santiguacera sarri”39. Erabilera honetan ‘maiz’

ere adierazi dezakeela pentsa daiteke, baina ulerkera zuzenena “santiguatzera gero”,
“santiguatzera berehala” litzatekeela dirudi.
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33 BOE: Zaraitzera, “Eiaurrietako Dotrina”, (1997, 105).
34 BOE: Erronkariera, “Bidankozeko Dotrina”, (1997, 129). Bestalde, <ñ>k [a] bokala sudurkaria ahoskatzen zela adie-

razten du.
35 BOE: Erronkariera, “Bidankozeko Dotrina”, (1997, 129). Bestalde, <ñ>k [a] bokala sudurkaria ahoskatzen zela adie-

razten du.
36 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 1”, “Lizarragaren sermoiak 1”,   (1996, 228).
37 BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankotze)” (14, 32), (1997, 59).
38 BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)”, (16, Sarrera), (1997, 62).
39 BOE: Aezkera, “Abaurrepeko Dotrina”, (1997,147). 
40 Hala ere, ez arkitzeak ez du ezer esan nahi. (Zar)z, hona P. J. Sanperek “San Mateoren Ebanjelio”ko (14, 32) pasarte-

ari ematen dion itzulpena: “Eta iganzrenecoz barcala, sosegatucinuen aizea.” (1997, 48). Eta Ip(GN)ko Baztango
azpieuskalkiari Bruno Echeniquek pasarte berari egiten diona: “Eta barcoan sartu ciren becen laichter, eztitu cen
aicea”; eta itzulpen honi egiten dion  beste bertsioan: “Eta sartucirelaric barcoan”, (1995, 136).

41 BOEn, ‘laister’, ‘berehala’, ‘gero’ esanahiz, lapurteraz eta zubereraz idatzirik dauden testuetan ageri da.
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(Zar) eta Ip(GN) euskalkietan ez da BOEko testuetan agertu adibiderik40 baina
Ip(GN)n gaur egun erabiltzen da zenbait azpieuskalkitan, beraz, pentsa daiteke XIX
mendean ere erabilko zela.

Iparraldeko euskalkietan ere erabiltzen da esanahi horrekin, hots, ‘maiztasuna’
adierazteko, eta honen ondorioz ‘berehaltasuna41 adierazteko ere. Nafarroan, berriz,
azken honetarako erabiltzen da batez ere. Hitza orokorra eta hagitz ezaguna da berez
Euskal Herri osoan, baina bi erabilera horien artean bereizketa nabaria ematen denez,
Nafarroako erabilera hemengo hizkera batzuen ezaugarritzat har daiteke, batez ere
Hegoaldeko beste euskalkien aurrean. 

Usu

“Usu” hitzak ‘maiztasuna’ aditzera ematen du, Nafarroako zenbait euskalkitan
eta, ondorioz,  ‘ugaritasuna’ testuinguruak horrela eskatzen duenean.

Hg(GN): “Cristiandadeain principioan obligacenzitue Eliza comecátzera usuá-
go, gueró argalágo ta orái azquenic argaleníc”42

Ip(GN): “Zabilariq zaldia ain usu, eta laster“43; “Etorbaledi tempestade bat ó
edoy bat, botatcenduela zizarcora, eta arri usu eta larria”44.    

(Aezk): “Confesa eta comecatu alvezain usu”45.
(Zar)n eta (Er)n ez dugu aurkitu adibiderik BOEko testuetan.
Hitz hau ez da Hegoaldeko beste euskalkietan erabiltzen, baina bai

Iparraldekoetan, adiera denak ‘maiztasunaren’, ‘ugaritasunaren’ eta ‘hertsitasunaren’
esanahiarekin lotuak badira ere. Horrenbestez, hitz hau ere Nafarroako zenbait hiz-
keren adierazgarri gerta daiteke, Hegoaldekoetatik bereiziz eta Iparraldekoekin elkar-
tuz. 

Bakoitz

Hitz honek ‘bakar’ adierazten du batipat Nafarroako hizkera batzutan, guztiz
baztertu gabe beste esanahia, ‘norbera(k) bat’ alegia eta, azken hau, orokorra dena
beste euskalkietan.

Hg(GN): “Cristoc itz bacoch bazúc gráveac errán ta ixilcenzé bere pássioan;
judioéc, órdea, anitz oiu, testim<oni>o, argum<en>tu; ta alaré Pilatoséc ezaunduzué
etzuéla culparic ta solam<ent>e invidias cerducátela arren cóntra”46

(Zar): “Ginesten dut Aita gucis poderosoan, Ceruaren eta lurraren Creazalean,
eta Jesu Cristo aren Seme bacoizean”47.

(Er): “Jesusec ele bacoch bat ezaun erresponditu”48; “eta Jesucristo haren Seme
bacoch gore Geinan”49. 
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42 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 1”, “Lizarragaren sermoiak 1”,   (1996, 440).
43 BOE: Iparraldeko goi-nafarrera - 2”, “Familiaren instruziorako Dotrina 1” , (1995, 961).
44 BOE: Iparraldeko goi-nafarrera - 2”, “Familiaren instruziorako Dotrina 1” , (1995, 925).
45 BOE: Aezkera: “Ariako Dotrina”, (1997, 143).
46 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 1”, “Lizarragaren sermoiak 1”,  (1996, 488).
47 BOE: Zaraitzera, “Orontzeko Dotrina - 2”, (1997, 194).
48 BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)”,  (1997, 60).
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BOEko Iparraldeko testuetan, lapurteraz, Mendebaldeko behe-nafarreraz,
Ekialdeko behe-nafarreraz eta zubereraz alegia, bakoitz, eta honen forma bilakatuak,
‘bakar’en esanahiarekin ere dokumentatzen dira; ez, aldiz, Nafarroako Ip(GN)ko eta
(Aezk)ko testuetan. Beraz, erabilera-esparruari dagokionez, Hg(GN), (Zar) eta (Er)
hizkerek bat egiten dute Iparraldekoekin.

Xau(tu)

Hitz hau ‘garbi(tu)’ adierazteko erabiltzen da Nafarroako Hg(GN), (Aezk),
(Zar) eta (Er)z beste euskalki batzutako garbi(tu) hitzaren parekoa, alegia. Hona
hemen zenbait adibide:

(Er):  “zore beguia izan baledi sencillo edo egonbaledi ssaiñ”50.
Hg(GN): “xautu”, “jautu”: “Itzulize capitána, ta joanic Jordanerá xautuzé zazpi

aldis”  
(Aezk): “xau”, “xauki”, <sau>, <jauqui>, <sauqui>: “Yzan guitela sau eta

casto, pensamendus, ices eta obras”52; “Borzgarrena, decuma eta primiciac
Jaungoicoain Elizari sauqui eta lealqui pagacea”53.

(Zar): “Len faltatrendela cerua eta lurra, ecic eutcienbaita cumplitceco ssauqui
legeac contenitcen duen gucia”54.

Edonola ere, hizkera hauetan garbi(tu) hitza ere darabilte zein den txandaketa-
araua garbi agertzen ez delarik: “Yzanguitela ssau, casto eta garvi, pensamentus, ices
eta obras”55. Bestalde, Ip(GN)z, ez da agertzen BOEn ‘garbitu’ esanahiarekin; hala
ere, Baztango, Ultzama eta Bortzirietako azpieuskalkietan, ‘gogor jo’, ‘astindu’, ‘des-
egin’ adierazteko erabiltzen da, agian, jatorrizko esanahiaren ondorioz sortua, hone-
tan Iparraldeko euskalkiekin bat egiten duelarik56.

Ageri denez, fenomeno semantikoak ongi banatzea gauza zaila da, ezar dakiz-
kiegun muga guziak gainditzen baitituzte eta haien artean egin daitezkeen sailkape-
nak hautsi ere bai. Ikusi dugu zer gertatzen den, esaterako, lotsa hitzarekin: ‘beldu-
rra’ adieraztera igaro den hizkeretan beste esanahirako ahalke hitzaz baliatzen direla;
baina hau ere ez beti, Baztango hizkeran esaterako, lotsa eta ahalke agiriko desber-
dintasunik gabe erabiltzen baituzte. Ezin da, halere, erabateko hitz desberdina denik
esan, esanahia desberdintzen bada ere, lotsa hitza, baina bai adierazgarriak direla era-
bilera horiek hizkerak bereizteko.
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50 BOE: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)”, (6, 22), (1997, 32). Bestalde, <ñ> grafiak diptongoa sud-
urkaria dela adierazten du.

51 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 1”, “Lizarragaren sermoiak 1”,  (1997, 278).
52 BOE: Aezkera, “Ariako Dotrina”,  (1997, 133).
53 BOE: Aezkera, “Abaurrepeko Dotrina”,  (1997, 149).
54 BOE: Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”, (14, 26), (1997, 47).
55 BOE: Aezkera, “Garraldako Dotrina - 2”, (1997, 115).
56 Ikus Baztango azpieuskalkian: “Yzta dazquigutzue mastiac chauntzen ‘tuzten acheri ttarrac”, BOE: Ip(GN):

“Salomonen Cantuen Cantua”, (II, 15), (1995, 77); hemen kontsonante sudurkari horrek garai bateko kontsonante sud-
urkariaren aztarna ager dezake: *xanu-rena, alegia; Mariano Izetak 1996 (178) ere batzen du kontsonante sudurkari
hau gordetzen duen hitz bat, “xaungarri”, ‘labea garbitzeko isatsa’, ‘erratza’ esanahia duena. Bestalde, hona lapurte-
razko adibide hau: “Hartaco herritarrac zituen ihesi, Zituen oro ere chahutzen ikusi, Ezagutzaz bethea ungui eguilen-
tzat, Harmac har arte contra hekin etsaientzat”, BOE: Lapurtera, “Napoleon Lehena” (1994, 55). Zubereraz ere, “xaha-
tü” hitza esanahi horrekin ere ageri da: “Chaha detzagun lurretik Jinkouaren eliza bestak oro”, “Ene etsayek gaizkiz
chahatu nizie ziouelarik: Nouiz hilen da eta galduko haren arima?”, BOE: Zuberera: “Dabiden Gorantzak edo
Psalmiak”, (1999, 147).
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Beraz, era orotako fenomeno semantikoak gertatzen dira eta kasuak ugariak dira
esanahi desberdineko hitzena hizkeren arabera: “saihets” (‘albo’), “maingu” / “main-
gi” (‘herren’), “txar” / ”ttar” (‘txiki’), “aintzin” (‘aurre’), “makur” (‘gaizto’), “soil”
(‘oso’), “abre” (‘zaldi-azienda’), “arotz” (‘errementari’), “apurtu” (‘gutxitu’), “emaz-
te” (‘emakume’), “mutil” (‘morroi’), eta abar.

Askoz ere garbiagoa da, ordea, bereizketa erreferente bera izendatzeko hitz des-
berdinak erabiltzen direnean, euskalkien arabera, noski. Esan nahi dena zera da, for-
maren aldetik behinik-behin desberdinak direla eta desberdin diren heinean baita eze-
zagunagoak edo arrotzagoak ere erabiltzen ez diren tokietan. 

Barreiatu

BOEko testuetan hitz honek ‘zabaldu’, ‘sakabanatu’, ‘banandu’ esan nahi du eta
horiek izango lirateke haren ordezkoak Hegoaldeko beste hizkeretan, erabat pareko-
ak ez badira ere. OEH-n ageri dira, batez ere Iparraldeko euskalkietan erabiltzen den
hitz honi buruz, hainbat zehaztasun57. Hitz hau Nafarroan XIX mendean erabilia zen,
Ip(GN)z izan ezik, honetan Baztango hizkera salpuespena delarik: 

(Er): “Eta granuen barriatian zomait erorizren bidiari abaño edo bidiaren alta-
cara; eta ssinzren ceurico choriac eta ssanztein”58.

(Zar): “Eta barreatzean granoac, zomait eroricitzan bideala urran; eta ssincitzan
ceruco aveac eta ssanzticien”59.

Hg(GN): “Eta barrayatzean granoac erorceré batzuc vide ondoan; eta etorceré
goraco choriac eta ssanzusté”60.

Ip(GN): “Nerequin eztena, nere contra da, eta nerequin biltzen eztuenac, barra-
yatzen du”61.

Sail honekin jarraituz, hau da, erreferente bakarrerako hitz desberdinena,
BOEko Nafarroako hizkeretan idatzirik dauden testuetan oinarrituz, beste askoren
artean, aipagarriak lirateke: mintzatu, jin / xin, elki, igorri, bozkario, agitu (‘gertatu’),
hedatu, soinegi (‘sorbalda’), arras (‘guztiz’), zaro (‘makila’), naro (‘maiz’), urrikal-
du (‘errukitu’), ebatsi, kausitu (‘aurkitu’), tresena (‘jantzia’), alhatu (‘elikatu’),
goatze (‘ohe’), ilaski (‘ilargi’), tenore - destenore (‘garai’ – ‘desgarai’), gibel, botiga
(‘denda’), otapur (‘papur’), deus; -gende (‘-mota’, ‘-gai’, ‘-ki’, ‘-zko’) eta -zutu
(‘-aro’) atzizkiekin eraturiko hitzak, hala nola, avegende, haragigende, esnegende,
ardogende, gizagende, txurigende, zurgende..., aurzutu, zaharzutu, gaztezutu, mutiko-
zutu, mutilzutu, txikizutu; eta ukaldi hitzarekin konposatuak diren: puinalukaldi,
makilukaldi, harrukaldi, e. ab.

Izan duten bilakabide fonikoz, tokien arabera desberdindu direnak, beste talde-
an sar daitezke, besteak beste: akaitu / akitu; ahantzi / ahaztu / atzendu, hertsi / itxi,
joan / gan, gehiago / yago, jautsi / xauntsi / jeitsi / xatxi, joan / fan / gan. Zenbait
kasutan, ez da erraza, ordea, hitz beraz edo bi hitzez ari garen erabakitzea, egun, adi-
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57 OEH (1990-4, 76-80). Dena den, “barratu” hitza, (GN)rako ematen duena, ez da BOEn dokumentatzen.
58 BON: Erronkariera, “San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)”, (3, 4), (1997, 52).
59 BOE: Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”, (13, 4), (1997, 43).
60 BOE: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa”, (13, 4), (1996, 1302).
61 BOE: Iparraldeko goi-nafarrera - 1, “S. Mateoïn Evanjelioa”, (12, 30), (1995, 129). 
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tua ez denarentzat, ez delako hain garbi ageri hitzaren jatorrizko izate bakarra. Baina
horiek ere esanguratsuak gertatzen dira edozein hizkerari antzeman nahi zaionean.
jaiki / jeiki / jiki / xogi, bulka(tu) /  bultza(tu), usain / urrin / usin, matel / mazel
hitzek, esaterako, hitz bakartzat hartu behar ote dira?  Egia da desberdintasunak fone-
tikan oinarritzen  direla, baina hiztunentzat hitzak dira, bata darabiltenak ez baitute
bestea ezagutu ere egiten; eta, edozein modutan, nahiz batak nahiz besteak, bakoitzak
bere hizkera agertzen du. Beraz, hobe litzateke hitz bakartzat hartzera jotzea ahal den
neurrian, eta azterketa maila fonikoaren alderditik egitea. 

Esamoldeak

Esamoldeak ez dira hitzak, esate klitxatuak baizik, baina hitzen balioa hartzen
dute neurri batean eta haiek bezain esanguratsuak izan daitezke hizkerak karakteri-
zatzeko: aies oies (‘aieneka’), karakara, katuli eta alki (‘urlia eta sandia’), alas edo
olas, ahuz barna (‘ahozpez’), ordezu (‘zoaz’), orra nonziela (‘horra hor’), erk erka
(‘lerroz lerro’), kantimas / benturaz (‘ausaz’),  eta abar.

(Zar): “Bada, orañic nic, zoin ezpainiz gueago baizic guizon bat sugetonagona
bercebatzuri, nola baititut soldadoac nore manuari, erratendiacozut batári: Ordezu,
eta ura fatenzu”62. 

Ip(GN): “Ezta venturaz au zurguinaïn semea?”63.
Hg(GN): “Jauna, étzindué cantimas ereiqui ací oná zure alorrean?”64;

“Cantimas, eztá aú artesano edo zuguinain semea?”65. 
Azkenik, Nafarroako hizkerak beren artean lexikoaren bitartez ere bereizten

dira, hona hemen adibide batzuk: (Er) ekun, besteek izan aditz iragankorrekin doane-
an; (Er) baratu, besteek gelditu; Hg(GN) eta Ip(GN) gende, iende, pueblo, populu,
baita erri ere, (Zar) erri eta (Er) iri; (Er) abaño, (Zar) urran, Hg(GN) eta Ip(GN)
ondoan; Hg(GN) eta Ip(GN) atra, (Zar) elki, (Er) erkin; (Er) sats; (Er) gunean eta
beste hiruek orduan; Ip(GN) eta Hg(GN) etorri, (Zar) eta (Er) xin.

ONDORIO GISA

Lexikoak ez dirudi zehatz dezakeenik hizkera bat, baina gerta daiteke orienta-
garri bere orokortasunean. Hemen egin den azterketatik, eta lanaren murriztasunak
eta erabili diren materialen mugak beti kontutan hartuta, zenbait ondorio atera dai-
tezke:

1) Hg(GN)k ia beti bat egiten du Piriniotako hizkerekin, hau da, (Aezk), (Zar)
eta (Er)rekin jarraiberean, azken hau gehien bereizten dena delarik. Batzutan (Aezk)
kanpoan gelditu bada batez ere material eskasiagatik izan da. Hala eta guztiz ere,
(Zar) eta (Er) elkarren artean hurbilago gelditzen dira.

2) Ip(GN), Sarreran esan den bezala, batez ere Baztango hizkerara lotu da, tes-
tuen ugaritasunak horrela baldintzatu baitu lana. Dena den, beste azpieuskalkiak ere
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62 BOE: Zaraitzera, “San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)”, (8, 4), (1997, 32).
63 BON: Iparraldeko goi-nafarrera - 1, “S. Mateoïn Evanjelioa”, (13, 55), (1995, 134).
64 BON: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa”, (13, 27), (1996, 1303).
65 BON: Hegoaldeko goi-nafarrera - 4, “San Mateoren Ebanjelioa”, (13, 55),  (1996, 1305).
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bilduak gelditu dira murritzagoa izan badute ere corpusa. Beraz, esan daiteke, bal-
dintza horiek aurrean izanik, Baztango euskalkia, Ultzamakoa eta Bortzirietakoa
beste azpieuskalkietatik aldendu egiten direla eta hurbilago gelditzen direla 1. pun-
tuan aipatu ditugunetatik. Eta, gehiago zehaztuz, Baztangoa litzateke hurbilen geldi-
tzen dena (Aezk)tik harreman haundiagoa duelarik eta Arakilgo, Araizko eta
Gipuzkoako azpieuskalkiak beste eremu geolektal batetan sartuko lirateke.

3) Salbuespenak salbuespen, Nafarroako hizkeretan aztertu diren hitzak
Iparraldeko euskalkietan ere erabiltzen dira. Egon daitezkeen bereizketak hitz horiek
dituzten aldakietan edo beste hitzekin dituzten txandaketetan oinar daitezke.

4) Jaso ditugun hitzak eskuarki erabiltzen direnak izatea bilatu dugu.
Horrenbestez, euskalkien lexiko orokorrari buruz zenbait zehaztapen egin daitezke:

a. Hg(GN)ren lexikoa hagitz kutsatua dago erromantzekoarekin eta ez dira mai-
legu hutsak, zuzenean hartutako erdal hitzak hainbat baitira. Batzuk bakanka
erabiliak, beste batzuk, aldiz, maiz errepikatzen direnak: prebenitu, goapo,
errobatu, kuadratu eta antzerakoak.

b. Badira zenbait hitz mailebatu hizkera hauetan hagitz erabiliak, Hg(GN) eta
Ip(GN)z batez ere: sobranio, kanpatu, preziso.

d.(Er)ko lexikoa esan daiteke bereziena dela. Hainbat hitz dira, beste
Nafarroako euskalkiekin erkatuz, hizkera honetan baizik agertzen ez direnak:
abantxu (‘hurbil’, ‘inguru’), aburrimentu (‘gorroto’), altaka (‘albo’), arra-
koitu (‘mandatu’), baia (‘zurrumurru’), eguatx (‘ibai’), foila (‘sakel’), izorro
(‘sustrai’), sontotu (‘sendatu’), e. ab.

Lan hau aldez aurretik hautatu diren hitz batzuen inguruan antolatu da eta hone-
tan ere beste irizpidez jokatuz beste hitz batzuen inguruan lana egin zitekean. Agian,
norbaitek esan dezake Mendebaldeko euskalkien ikuspegitik bereizgarriak gertatzen
diren hitzak hautatu direla. Baina ez dut uste arrazoirik izango lukeenik, hizkera
hauen sistemak, oro har, Iparraldeko euskalkietatik gertuago bait daude, eta lan hau
hurbilketa bat den heinean, hautaketak ere hori islatzen du. 

Azkenik, hiztegi batua hornitzeko eta aberasteko euskalki eta hizkeratan hain-
bat hitz daude, batzuk galduxeak edo galduak, beste batzuk oraindik bizi-bizi dirau-
tenak, eta denak testu idatzietan edo hizkuntz mintzatuan bil daitezkeenak. Baina
kasu aunitzetan esanahi gurutzatuak, nahasiak eta, ia beti, hizkeren arabera balio pro-
pioak edo bereziak hartzen dituzte. Lexikologoen eta semantikoen lana da, nire ustez
dialektologoekin batera, euskara batuan txertatu izan daitezkeen hitz horien balioa
ongi biltzea gero euskara batuan erabilera egokia izan dezaten.
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