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0. Emoten dau, gaur zuon artean erabiltera natorkizuen gai hau
betidanik egon dala hor gure aurrean, eta diru d i e n ez betiko izango dala
g u re bizilaguna, antza inoiz bere ez dogulako lortuko, behin eta betiko,
beragaz lotuta dagozan arazoak konpontzea. Eta are txarrago dana,
b u rutapen oker eta erratuak dirala bide, sarri askotan egiten dituguzan
diagnostikoek betiko bezain txarrak izaten segituko dabela. 

Izan bere, horregaitik etorri naz ni gaur hona, kontzeptuok zehaz-
tuz, argi apur bat egin ahal izango dogulako esperantzagaz, sarritxu-
tan legez oinarri faltsuak diralako ezin konpondu daikeguzan proble-
ma horreen iturburu nagusiak. Ondokook dira halandaze aipatuko
ditudazan gaiok:

– Hizkuntzea eta gramatikea

– Hizkuntzea eta dialektoak.
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– Literatur-hizkuntzea edo hizkuntza estandarra.

– Bizkaierea.

– Mendebaltarron jokaera linguistikoa eta euskerearen etorkizuna.

1. HIZKUNTZEA ETA GRAMATIKEA

Eguneroko ikuspegitik argi dago zer dan hizkuntza bat, danok
daukagun esperientziea da, etengabekoa: zuok eta nik egiten dogun
hau esate baterako, alkar ulertzeko oraintxe bertan darabildan hau da
hizkuntza bat. Ni neu bakarrik egoten nazanean gogoeta egiteko,
pentsateko, neure barruan sartzeko erabilten dodan hori da hizkun-
tza bat. Gure kasuon, euskaldunon kasuan jakina, euskerea. Eta halan
eta guztiz bere, gauzok ez dira emoten daben bezain errez, ez eta emo-
ten daben bezain bakun, lehenengo eta behin, eta gora eta argi esan
behar dogu, hizkuntzarik ez dagoalako.

Norbaitek segurutik adarra joten hasi ete natxatzuen egongo da
honezkero pentsaten: zelan esan daiteke baina hizkuntzarik ez dago-
ala? Eta zer demonino da euskerea? edota toki guztietatik inguratzen
gaituan erderea? 

Bada, ez, hizkuntzarik ez dago: orain danok isilduko bagina, eta
geure adimena zuritan izteko gauza bagina, berton ez legoke inongo
hizkuntzarik, ez euskerarik, ez eta beste edozelakorik bere, berbetan
edo pentsaten egongo ez gintzatekeezalako. Era berean, eskuaz euske-
rea harrapatzeko esango baneutsue, egoera berean egongo zintzateke-
ze: ezinezkoa da gehienez bere objektu abstraktua dan zerbait lotzea.
Zer da orduan hor nonbait dagoana, neu oraintxe egiten nagoan hau
azaltzen dauana, barru-barruko esperientzieak hor dagoala dinosku-
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na? Erantzuna guztiz da erreza: garunetan kokatuta daukagun "hiz-
kuntzea" deritxogun hori sortzeko mekanismoa, hau da, gramatikea.
Eta zer da euskerea orduan? Gramatika horren ekoizpena, gramatika
horren produktua hain zuzen bere, amaibakoa dan ekoizpena, infini-
tua dan produktua, euskerea beste edozein hizkuntza bezela infinitua
dalako, eta horregaitik ezin gizagarun baten sartzekoa. Izan bere hori
da hizkuntzen ezaugarri nagusietako bat, edo zehatzago berba eginda,
gramatiken ezaugarri nagusia: mugatuak diren baliabideez mugarik
ez daukan produktua sortzeko gauza dirala. Eta baliabide mugatuak
dinot, edozein gramatikatan mugatuak diran elementu honeek aur-
kitzen dituguzalako: lexiko bat eta bera antolatzeko darabilguzan
erregela mofologikoak, erregela sintaktiko multzo bat eta azkenez,
batetik erregela fonetiko-fonologiko batzuk, eta bestetik erregela
semantikoak. Ez gehiago, baina ez da gitxiago bere. Orduan, bildur
barik esan geinke, euskaldun egiten gaituana ez dala euskerea, eus-
kaldun egiten gaituana euskal gramatikearen jabe izatea dala.

Eta zergaitik esan daiket hizkuntzea infinitua dala? Oraintxe ber-
ton perpaus bat egiten hasiko banintz, perpaus hori infinituraino
luzatu neinkeelako menpeko perpusak lotuz, eta oroimen-problemak
ez baneukaz, edota jateko eta lo egiteko beharrik, hil arte segitu nein-
keelako perpaus konplexu horreri eransketak egiten. Horrexek bero-
rrek erakusten deusku ezinezkoa dala pentsatea hizkuntzea geure
garunean daukagula, eta era berean imitazinoz jabetzen garala hiz-
kuntzeagaz, garunaren neurriak finituak, mugatuak diralako, eta hiz-
kuntzearenak infinituak eta mugagabeak.

Adibide bat ipiniko dogu: ezagun da euskaldun asko eta asko lar
berbatun ez dirana. Are gehiago, errez da ia berbarik egiten ez dauan
euskaldun peto petoa asmatzea, egun askotan berba bat bere esaten ez
dauana, mendian hiru hilabete bakarrik sartzen dauan artzain bat
adibidez. Gizon hori ez da euskalduna isilik egoten dalako? Bai, eus-
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kalduna da, argi dago, baina euskalduna dala dinogu euskeraz egite-
ko gauza dalako, hau da, euskera deritxogun hori sortzeko mekanis-
moaren jabea dalako, eta jakina inork ezin entzun daikeen operazinoa
aterbako egiten dagoalako, bere hizkuntzearen bidez pentsatu. Beste
berba batzuez esanda, ez deutso ardura zenbat erabilten dauan meka-
nismo hori, mekanismo horren jabea dala baino. Halandaze, ez da
egia hizkuntzea, hau da, buruan daukagun gramatikaren produktua,
komunikatzeko bakarrik erabilten dogunik, pentsateko bere erabilten
dogulako. Are gehiago, horretako erabilten dogu batez bere. Izan bere
gramatika baten jabe egin gintzazanean, h.d., gure arbasoak egin zira-
nean, urten genduan paradisutik, orduan hasi gintzazalako geure
burua munduan kokatzen eta geure buruaz aparteko elementu
moduan gogoeta egiten; eta ez da egia bere hizkuntza baten jabe iza-
tea, inon egon ez dagoan, hau da, kokagune fisikorik ez daukan hiz-
kuntza bat buruan sartzea danik, hori ezinezkoa da, zeren zeinek
segurtatu daikit kasu batez niri hemendik hogei urtetara edozein eus-
kaldunek esango dituzan berbak eta esaldiak nik neuk buruan dau-
kadazala? Hori ezinezkoa da. Hogei urte barruko euskaldun horrek
eta nik, halan eta guztiz bere, zeredozer bai eukiko dogu amankomu-
nean, niri oraintxe berton zuon aurrean euskeraz berba egiteko gauza
egiten nauan mekanismoa eta zuoi niri ulerterazoten, euskal gramati-
kea, gaurko euskaldun guztiok Bizkaiko nahi Na f a r roako edo
Zuberoako, daukagun mekanismo bera, diferentziak diferentzia orain
ikusiko dogun legez.

2. HIZKUNTZEA ETA DIALEKTOAK

Eta dialekto bat zer da orduan? Hizkuntza bat, edo hizkuntza bat
bezalako zerbait, hau da, gramatika baten ekoizpen infinitua, baina
gramatika hori geografikoki mugatuagoa dala hizkuntzearena baino.
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Euskerea euskaldunon gramatikearen ekoizpena bada orduan, biz-
kaierea, edo mendebaldeko euskerea, mendebaldeko euskaldunon
gramatikearen produktua izango da. Gramatikearen egiturea berbera
da; bietan agertzen dira osakin berberak, eta horreen edukinak oso
dira antzekoak. Non dagoz orduan diferentziak? Lehenengo osakine-
an batez bere, osakin lexiko-morfologikoan alde batetik, eta osakin
fonetiko-fonologikoan bestetik. Lexikoan lurraldez lurralde diferen-
tziak agertzen diralako eta hizkuntzen historian halako desberdinta-
sunak sortzen diralako. Ez jako era berean erizten bekokiari Euskal
Herriko mendebaldean zein erdialdean edo ekialdean, batzuk "beko-
ki" deritxoguna, "kopeta" edo "borontea" deritxelako besteek; batzuk
"amaitu" darabilgun lekuan "bukatu" darabilelako besteek, eta abar.
Modu berean, morfologiaren mailan, aditzak euskaldun guztien gra-
matikan egitura bera euki arren banako lexikal desbardinak erabilten
dituz euskalkiz euskalki. Guk bizkaitarrok "eutsi" aditza erabilten
dogu aditz laguntzaile iragankor nagusi moduan, beste euskaldun
gehienek, ostera, "*edun" (edo "ukan" gurago bada). Guk "egin"
aditza forma irreal iragankorretarako, eta eurek "*ezan" e.a.  

Osakin fonetiko-fonologikoa dala eta, barriz, diferentzia gehitxo-
ago dagoala esan daikegu. Hor hainbat erregela agertzen dira gure
euskalkian -gure dialektoan- besteetan agertzen ez diranak, eta hain
zuzen bere, gehienetan beste euskalkietako euskaldunekaz alkar uler-
tzea gatx egiten dabenak, alkarren arteko loturarako eragozpen
bihurtzen diranak. Are gehiago, hor diferentziak ez dira dialektoz dia-
lekto bakarrik sortzen, hizkeraz hizkera bere baino. Ezagun da, adibi-
dez, Kolonian, auzune desbardinetako bizilagunek azentuaren bidez
ezagutzen dabena alkar. Danok dakigu Lekeition, Gernikan eta
Bermeon erabilten diran erregela fonologikoak desbardinak dirana,
euren artean diferentziak aurkitzen dituguzana. Baina era berean bere
badakigu diferentzia horreek Amezketako euskereagaz, edo
Lexantzüko euskereagaz alderatuta handiagoak dirala, eta lexikoa
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a p a rte itzita diferentzia fonetiko-fonologiko horreek dirala toki
horreetako euskaldunekaz berba egiteko dagozan oztopo nagusiak,
bakotxak bere hizkeran eginez gero behintzat. Lantzean behin, espe-
rientzia linguistikoak oso bitxiak dira: Nik esango neuke, Euskal
Herri osoan inoiz entzundako euskera guztietan Gernika inguruko
herri txiki batzuetakoa egin jatala gatxen. Eta errazoia argia dago:
fenomeno fonetiko-fonologiko bereziak.

Beste osakinetan ia ez dago diferentziarik. Sopelatik eta
Eskiularaino hizkuntza bera egiten dogu gramatika beraren jabe gara-
lako, edo hobeto esan, horregaitik esan daikegu lurralde horretan egi-
ten dana gitxi gora behera gramatika beraren ekoizpena dala, egiten
doguna bardin antzekoa dalako guztiz. Joskeran adibidez, gramatika-
ren osakin garrantzitsuenaren mailan zalantza barik, ez dago ia ezbar-
dintasunik lexikoak eragindakoak ez badira, batzuk /bait-/ aurrizkia
erabilten dabelako esate baterako, eta beste batzuk ez. Osakin horre-
tan erlatibozko perpausak adibidez bardin egiten dira Euskal Herriko
mutur batetik bestera, perpaus osagarriak bere bardin egiten dira, eta
gauza bera gertatzen da konparaziozko zein ondoriozko perpausekaz
edo beste edozein egitura sintaktikogaz. Dagozan diferentziak oso txi-
kiak izanda, ez dau merezi segitzea, euskaldun guztion sistema kon-
putazionala oso antzekoa dalako; hain zuzen bere, bera dalako eus-
kaldun egiten gaituana.

Izan bere, dialektoaren definizio hau dala eta, sarritan hizkuntza-
larien artean honelakoak entzuten dira: "nire auzoko dialektoan, edo
nire etxeko dialektoan". Horrelakoetan egiten dan baieztapena zera
da, "orain pertsona multzo txiki honen gramatika amankomunaz egi-
ten nago berba". Hori da "hizkera" deitu ohi doguna, arazo termino-
logikoak baina, alde batera itziko ditudaz, argi itzita halan eta bere,
dialektoa hizkuntzea bezelakoa dala baina muga estuagoetan.
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3. LITERATUR-HIZKUNTZEA EDO HIZKUNTZA ESTAN -
DARRA

Leku honetara helduta errezago ulertuko dogu orduan zer dan
literatur hizkuntzea edo, gurago bada, hizkuntza estandarra. Behin
argi euki eta gero hizkuntzarik ez dagoala, edo Chomsky-k betiko
zorroztasunez dinoan moduan, hizkuntzak ez dirala epifenomenoak
baino, hau da, gramatikak dirala gure garunetan benetako esistentziea
daukeenak kontutan hartuta, errez da oso, nik uste, literatur hiz-
kuntzea edo hizkuntza estandarra zer dan ulertzea. Izan bere, hiz -
kuntza estandarra terminoa erabiliko dot hemendik aurrera, literatur
hizkuntza terminoak daukazan konnotazino batzueri ihes egiteko,
ederra izan behar dala esate baterako, edo literaturazko sorkuntzan
erabiltekoa bakarrik.

Hizkuntza estandarra, argi dago, gramatika estandarrak sorturiko
hizkuntzea da, eta gramatika estandarra ez da orduan izango lurralde
bateko gramatiken elementu amankomunekaz sorturiko gramatikea
baino.

Horregaz baina, ez dinogu egia osoa. Esate baterako, fonologiaren
mailan /z/ eta /s/-ren arteko diferentziea euskal hizkuntza estandarre-
ko diferentziea da, baina halan eta guztiz bere diferentzia hori ez da
euskalki guztietan agertzen, ez da euskalki guztietako elementu
amankomuna. Zelan lotzen dogu orduan egoera hori lehenago
emondako definizinoagaz? Erantzuna zehatza eta argia da, hizkuntze-
a ren historiea eta gramatikearen sistemea kontutan hart u t a .
Diferentzia hori ez daukeen euskalkiak ez dira holan diferentziea
inoiz euki ez dabelako, ezpada galdu dabelako. Halandaze, sistemea-
ren oreka osoari eusteko, diferentziea gorde behar da, dagoanetik
zeredozer galdu daitekeelako, baina ez dagoanetik ezin daitekeelako
ezer sortu. Gauza bera esan daikegu hasperenketaz, hau da, /h/ fone-
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maz. Izan bere, horregaitik proposatu eban Mitxelenak fonema hori
hizkuntza baturako, fonema hori historikoki euskalki guztietako
fonemea izan dalako, eta gaur fonema ez daukeen euskalkiek errege-
la fonologiko bat daukeelako beraren galera eragiten dauana, edo
beste elementu bategaz ordezkatzen dauana, esate baterako ahoa
===> aoa zein agoa. Izan bere, argudio soziolinguistikoek edo estatis-
tikoek ez dabe ezer be balio arazo honetan, zoritxarrez aspalditxo
honetan behin baino gehiagotan, Mitxelenaren Arantzazuko txoste-
naren izpiritua ustelduz, erabilten diran arren euskera batuaz egiten
diran eztabaidetan.

4. BIZKAIEREA

Honezkero ez dot uste esan behar dodanik zer dan bizkaierea, hau
da, mendebaldeko euskerea: mendebaldeko Euskal Herriaren grama-
tika amankomunaren produktua. Barriro be esan behar dogu, ez
gehiago, baina ez da gitxiago bere. Ikuspegi horretatik eta betiko
argudioeri erantzuteko, bere mugatuan euskera estandarra, batuerea
baizen abstraktu, infinitu eta harrapa-ezina, daukazan muga geogra-
fikoak txikiagoak baino ez diralako: Euskera batuaren kasuan Euskal
Herri osoa, eta Bizkaierearen kasuan mendebaldeko Euskal Herria.

Bizkaiak edo mendebaldeko Euskal Herriak bere txikian bere lite-
ratur tradizio propioa sortu dau, inguru honexetan ahoz egiten dan
euskeratik gertuago dagoana batuerea baino, eta bertoko bizilagunek
eurenatzat joten dabena, hau da, identifikazio-ikurtzat hartzen dabe-
na. Horregaitik, gure hizkeren eta batuerearen artean dagozan dife-
rentzia erlatiboki handiak kontutan hartuta, literatur estandar hori
nire ustez halan errazoi pedagogikoengaitik, zelan tradizinoak eta
norberaren bihotzaren ondotxoan egoteak emoten deuskuezan erra-
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zoiengaitik landu behar da, dala Bizkaia Irratia bezalako irratibide
baten, dala baturako alfabetatze-prozesuan bitarteko modu legez.
Zentzu honetan ez dago inongo kontrakarrik batuerea eta bizkaiere-
aren artean, multzo bereko zatiak edo zatien ekoizpenak baino ez
diralako.

Bi z k a i e rea ez dana baina, Mendebalde Euskal Kultur Ta l d e ak igaz
argitaratu eban liburuan agert zen diran forma honeek dira: "euko"
(= e u k i k o), "letxe" (= l e g e t xe), "leukie" (= l e u k e e), "daukiez" (= d a u k e e z)
e.a. Halako formak idaztean goian esan dogun guztia kolokan jart e n
da. "Euko" bezalako forma bat, zalantza barik herri batzutan entzuten
dan forma da, "etor" entzuten dan legez "etorri" esateko edo "inbiot"
"egin behar dot" esateko. Eta horregatino forma horreek ez dira men-
debaldeko literatur tradizinoko formak, eta ganera ez dira inondik bere
k o h e rente sistema fonologikoagaz, hau da, hiztunok daukagun grama-
tikeagaz, non geure buruan errealtzat joten dituguzan hotsen ondoan
e r regela fonologiko batzuk daukaguzan hots horreei benetako forma
fonikoa ematen deutseena. Esate baterako, mendebaldeko euskaldunok
badakigu hiru g a r ren pertsona pluralean aditzetan /-e/ atzizkiagaz mar-
k a t zen dana: "dabe" , "daukee", "ditue" e.a.. Ho r retaz gain, baina,
badago hizkera gehienetan erregela fonologiko bat agert zen diran /ee/
bi horreek disimilatu egiten dituena eta /ie/ bihurt zen. Ho r rek siste-
meak emoten deusku, halandaze absurdua eta erratu handia da erre g e-
la hori idatzi gura izatea eta /ie/ idaztea, idazkera horrek gainera beste
euskaldunengandik bereizten gaituzanean.

Adibide horregaz esan gura izan dodana zera da, ezin dogula burru-
ka absurduetan sartu, eta are txarrago dana hiztunok daukeen gramati-
ka hankaz gora jarri, ez dakit zein erako jatorrismoren ize n e a n .
Bi z k a i e reak badaukaz argiak diran erregela batzuk tradizinotik datozki-
guzanak, eta horreei eutsi behar deutsegu hori dalako gainera beste eus-
kaldunengana hurre r a t zeko modurik egokiena eta bizkorrena.
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5. M E N D E B A LTA R RON JOKAERA LINGUISTIKOA ETA
EUSKEREAREN ETORKIZUNA

Hona helduta badago arazo bat behin eta betiko mendebaldeko
euskaldunok lepotik oratu behar doguna, eta nire ustez gure egoere-
aren iturburu nagusia dana, hau da, gure jentearen absurduraino
heldu daitekean gutiengotasun linguistikoaren konplexua.

Konplexu horren erakusgarririk latzena, gure familietan azkenen-
go ehun urtetan hainbestan ikusi dogun gure hizkuntzearekiko leial-
tasunik eza dogu zalantza barik. Ez dogu hemen errepikatu behar
zenbat izan diran gure arbasoetan hizkuntzea pasa ez deuskuenak, gu
gara eta euren produktua.

Beste erakusgarria bitxiagoa da komikoagoa dalako: inon euskal-
dun bat aurkitzen badogu Euskaltzaindiak emondako erregeleri segi-
tuz perfektu berba egiten dauana, haxe bizkaitarra. Gure zorionerako
bigarren kasuan euskaldun horrek ez deutso bere hizkuntzeari muzin
egin behintzat, baina funtsean, hain era latzean izan ez arren, aurre-
koaren konplexu beraren garraiatzaile zintzoa da.

Horra, bada, orduan gure lehenengo betebeharra: mendebaldeko
euskaldunoi harrotasun linguistikoa berremon. Hain zuzen bere, biz-
kaitar guztiok ondarrutarrak edo lekeitarrak baizen harro egongo
bagina geure hizkerekaz, askozaz bere hobeto egongo litzatekez gau-
zak guretzat. 

Bigarren betebeharra: geure euskalkia beste euskalkietatik desbar-
din dan arloetan, hau da, osakin lexikoan batez bere, geure ekarpena
egin euskera amankomunerako, horretarako erosta eta lanturu egin
beharrean, lan, lan eta lan baino egin behar ez dala, esate baterako
gure ekialdeko herkideek beste eleberri idatziz.
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Betebehar horreen kontzientzia argia daukagunean ez da inon
benetako oztoporik egongo geuretarikoak euskera batuan jarteko, eta
are gitxiago gure ondoko probintziako batzuen harrokeriak eta ezja-
kinak alde batera izteko.

87

Batuerea eta Bizkaierea: literatur-hizkuntzea eta dialektoak


