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1. NONDIK NORAKOAK: EREDUGARRITASUNA

Atzorik gaurrera: iturriak. Horra hor, esku artean dogun zeregi-
naren adierazle eta esataririk egokiena.

Gaurkoaz edo, hala nahi badozue be, atzoko hur-hurrekoaz berba
egitea dot helburu eta xede. Horretarako aitzakia EUSEBIO ERKIAGA

euskal idazlea alderatuko dot nire asmamenera, berak zehatz batzen
ditualako, nire ustez, Mendebaldeko euskera eta mendebaldetarron
eginahalak. Izan be,

a) EUSEBIO ERKIAGAk berak laburtu eta errotzen ditu argi eta zoli,
Bizkaian euskal letrek izan dituen gorabehera eta bilakaerak, azken
h i ru ro g e i - h i ru rogeita hamar-hogei urteotan. Er republika garaian
lanean hasita, lehen uneko sabindar lerrakera bete haretatik gerra
denporako Eguna egunkariaren bizimodura doa ERKIAGA, bost urte
laburren epean. Harrezkero be, gerra ondoren gaurik baltzenean,
ERKIAGAk eutsi eta oratuten deutso euskalgintzari, isilune eta guzti.
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Bizkaieraz zein gipuzkeraz dihardu luma autuetan. Ezin ukatuzkoa,
ildo beretik be, sasoi bateko ahaleginak, oraintsu hil jakun KRUTWIG

eta beste batzuekaz lapurtar klasikoaren euskalkia literatur euskera
nagusi lez ezartzeko. Saio horretan, bidaide dau ERKIAGAk idazle
andana bat: IR I G O I E N, AR RU ZA eta abarrekoak, Urk i xo’tar Ju l
El k h a r r g o a n batuta. Urteak berrogeita hamargarrenak dira, eta
orduantxe birloratzen da EUSEBIO ERKIAGAren literatur dohaina.
Luze iraungo dau bere jardunean ERKIAGAk. Luzeagoa, bistan da,
haren itzala, gure artean ikusi dogulako langile eta kezkaburu, aspal-
diko eukan ospearen zuhaitzari adar barriak gaineratuz.

b) EUSEBIO ERKIAGA da, bere belaunaldiko beste idazle gehien-
tsuenen antzera, oro-egilea, gai askotan aditu eta zaletua. Jorraketa
lanetan jarrita, haren eskuetan dagoz olerkia, elebarria, ipuinak, kaze-
taritza, saio laburrak, antzerkia, euskeralogia, itzulpenak (hor be, arlo
desbardinak jokoan dituala: legea, medikuntza eta abar)... Guztiak
ditu egingarri eta eginkizun Lekeitioko idazle errimeak. Egiten errez
asmatzen ditu halakoak. Horrenak sailkatzen edo ondo bereizten,
ostera, neke-izerdiak bota behar ikerle eta arakatzaileak.

c) EUSEBIO ERKIAGA bada, bestetik be, mendebaldekotasuna
zelanbait hausten dauan idazle bizkaitarra. Hautsi esan dot eta ez eten.
Badauka ERKIAGAk, egia esan, bere garaiko beste idazle batzuekaz
(besteak beste, ezin nabariago, AUGUSTIN ZUBIKARAI ondarrutarra-
gaz) halako antza eta itxura, hizkuntzari buruzko zein autuen gaine-
ko idatz-jokamoldeetan. Hala eta guztiz be, horregaz batera,
ERKIAGAk agerian izten dau bere saminik barrukoena, euskerarena,
hain zuzen. Hizkuntza ez eze, hizkera be aintzat hartu gura dau.
Halaxe jabilku, Lekeitioko mollan San Pedrok ohi dauanez, kulunka
bizian, kilin-kolo noiz gertatuko, berezko jakon herri hizkeraren eta
dotore ikasitako euskal letradunen tankeraren artean.
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Hirutan gauzatu da ERKIAGAren jorana. Joran horren purian, joan
geintekez haren lana modu xehetsuago baten bidez garanduten.
Gutariko edonork badaki, eta ha ezagutu genduanok areago ondino,
EUSEBIO ERKIAGAren betiko larrimina olerkiarena izan zala, eta hor-
tik somatzen dogu, tarteka-marteka bada be, lekeitiarraren berbalau-
ko tolestua eta malgua, ederto islatua hainbat testu luze jatorretan.

Esan beharrik ez dago aurreko horren adierazpiderik zuzenekoe-
nak haren elebarriak ditugula. Luze, zabal eta artez ikertu dira, ala-
baino, ERKIAGAren nobelak. Baita egoki lekutu be, euskal literatur-
gintzan, garaiz garai eta aldartez aldarte.

Horrexegatik hobesten dira, gaurko honetan, ERKIAGAren oste-
rantzeko lanak. Ezezagunak jakuzalakoan, eurok haizetu eta harrotu
beharrean nago, horreek be agerian ipinten dabelako ERKIAGAren
asmo bikoitza, hau da, irakurleagaz batera testuaren komunikagarri-
tasuna bermatu eta, testuan bertan, estetikaren zorretan, berebiziko
maila jadetsi eta eskuratu.

Aurretiaz esandakoaren ondorioz, laster konturatuko zaree hona
alderatzen diran arloakaz: kazetaritza, saio laburrak eta itzultze lanak.
Hirurotan lortuko ditu ERKIAGAk, bere bizitzaren azken urteotan
batez be, inoizko baten klasikotzat hartzen doguzan idazleen edu eta
dedu horreek. Ez, ostera, musu truk eta lan merkeagaz, ezpada idaz-
letza heldua eta hizkuntzaren menderakuntza erakutsiz.

Jakina da EUSEBIO ERKIAGAk badituala horretarako oinarri sendo-
ak. Hortxe dagoz, beste behin be, harek euskeraren baliabideen gai-
nean eukan ezaupide sakona eta urteetako lana. Horreek aldean
dituala, emoitzak be gorestekoak dira, ederto papereratzen ditualako
ERKIAGAk Mendebalde inguruan baliagarri izan dakikegun euskera
azpiestandar baten formulazioa eta gozpuzketa.
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Formulazio eta gorpuzketa horreek, halan be, plazaratze lana

behar dabe euskal arlo desbardinetan. Horren harira, ERKIAGAk
Eu s k a l t z a i n d i a ren arauak betetzen ditu (belaunaldikide askore n

aurka) eta, euskeraren batasunak erakunde ha urratzen dauanean,

horren barruan jarraitzen dau, hil arte.

Lexikoa eta joskera ditu begien bistako eta jagon beharrekoak.

Lexikoari baino, joskerari deritzo eginbehar premiatsuen lekeitiarrak.

Soka horretatik ten egin eta berehalakoan jatorku, zintzilik eta gal-

dezka, aldiotan eguneango ogia dogun euskeraren kalitatearena. Auzi
galanta, edozelan be. Kalitatea ez ei da hizkuntz zuzentasunean agor-

tzen, ezpada hizkuntzaren egokitasunean be. Horrek, nahitaez, hiz-

kuntzaren erregistro eta mailak bereiztu behar ditu, testuinguru

bakoitzean zer dan erabilgarri eta zer ez, ondo atondu nahi bada behi-
nik behin.

Horra hor, aurreko horren erakusle, guztiontzako ereduak. Mota
askotakoak baina, nagusi-nagusiak, idazleak eta ez beti Mendebalde-

koak. Sarritan, teoria lar eta praktika gitxi. ERKIAGAren testuak, inon

be ez ageri, liburu-dendetan eta egunkarietan erruz eta eztitan begi-

taratzen jakuzan antologia deduzko eta ohoregarri horreetan.

Ez etsi. ERKIAGA be, lehen esan legez, oro-egile genduan eta, eus-

kerari jagokonez, goi mailakoa, izan be. Horigaitik, ziur asko, bazter-
tua eta ahaztua ikusiko dogu itxurazko eredu horreetatik, maizegi

suertatzen dalako eredugintza horretan diharduena bere bostean

dabilela, hur-hurrekoak eta ezagunak jakozanak soil-soilean aintzat

hartuta.
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2. EUSEBIO ERKIAGAREN ARLOGINTZAN

2.1. Kazetaritza, saio laburrak eta itzultze lanak

Metodologiari banagokio, beharrezkoa da, EUSEBIO ERKIAGAren
pentsamoldea eta jarrerak zertxobait sailkatu, alderatu eta agertu
baino lehen, oinarri izango dodan corpusa labur mamitzea.

Esanda dagoan moduan, berbalauko corpusa aukeratu da, aukera
horren mugak ondo neurtuta. Jakinaren gainean egin da hautaketa
hori, esan legez, ERKIAGAren berbalauko mota horretan girotu nahi
dodalako haren eginahala, testu estetikoagoetan baino.

Hiru dira, esan legez, haren peskizan ibili eta ondu ditudan arlo-
ak: kazetaritza, saio laburrak eta itzulpenak.

Lehenari jagokonez, hasierako baieztapena nahitaezko jaku. Izan
be, ERKIAGAk beti eutsi eutson kazetaritza lanari. Inoiz be ez eban
halakorik baztertu. Euskerazko aldizkariak eta egunkariak dira horren
lekuko eta zinaldariak. Emona be, ugari eta aparta ekarri eban lekei-
tiarrak euskal prentsaren txokora.

Kronologia hutsak bere legea ezarri eta bi aldi desbardin zedarriz-
tatu behar ditut ERKIAGAren kazetaritzan: gerra aurrekoa eta ostekoa.
Gerra aurrekoan, euskal letretarako sorrera dau kazetari lana
ERKIAGAk. Bizkaitarra aldizkarian (1930. urtean) eta EDO goitizenez
mozorroturik, horra hor, haren lumatik isuria, Sabino Aranaren
goralpena. Laster dator, eta aldikada luze baterako, Euzkadi egunka-
rian (1930-1936) Lekeitioko barri-emotea. Gerora be, Bilbora etorri
eta, gerratean, Eguna lehen euskerazko egunkarian, ZUBIKARAI eta
ARIZMENDIARRIETAgaz batera, gogotsu jardun beharra, komunikabi-
de hori aurrera eroateko.
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Horko lana anitza da, eroapen handikoa eta garrantzi parebakoa
euskerarentzat berarentzat, lehenengoz egiten deutsielako horreek
aurre eguneango zertzeladei, horreek edozelangoak izanda be.

Gerraren gerraz, isilaldia. Hala esaten eban berak be: isilaldia,
alper. Barriro idazteari ekin, handik hamar urtera. Egoera, ostera,
guztiz bestelakoa da. Euskal prentsarik ez dago eta aldizkari gitxi ba-
tzuk dabiltza han-hor-hemenka, estu eta larri, herritik kanpo sakaba-
natuta. Ed o zein modutan, nahikoa da ordukoen sailak ikustea
(Gernika, Egan, Anaitasuna, Euzko Gogoa) EUSEBIO ERKIAGAren tes-
tuak errez igarteko. Ahalegin mamitsuena, edozelan bere, Boletín de
Información del Banco de Vizcaya dalakoan gauzatu eban lekeitiarrak.
Haren arduraduna izan zan, ia-ia bakardadean eta urte luzeetan
(1964-1970) eta, gerran legez, edozein gai bide zala, euskeraz eta
dotore jarduteko abagunea bilatu eban, kanpoko euskaldunei etxeko
barriak emoteko.

Bizitzaren azken urteotan be, euskal prentsarako garramurak ez
eban EUSEBIO ERKIAGA laga. Idatz & Mintz, Bilbao eta eguneroko
prentsa, haren lerrokaden eroale izan dira, behin baino sarriagotan.

Kazetari lanari luze eutsita, laburrago jokatu behar da, saio labur
izendatu dan arlo horregaz. Ez da hor aurkituko gaur egun saiakera
moldez ezagutzen ditugun horreetarikorik. Bai, ostera, artikulu luzex-
kak, akademia eite eta tankerakoak. OLERTI, EGAN eta EUSKERA

aldizkariak dira horreen testigantza emon leikeena. Gehienetan,
ERKIAGAk ondoen ezagutu zituan euskaltzaleak aztertzen ditu: Aita
KANDIDO BASABE eta AZKUEtarrak, ETXEITA, JON EGUZKITZA, MIKEL

ARRUZA eta abar. Bestelakoetan, euskeraren kezka nagusia jatorko
burura, eta horren inguruko eritziak zentzuz eta tajuz moldatzen
ditu: Requiem Altuberen arauei, Anaforikoak aldez eta moldez...

Itzultze horretan be, badauka zeresanik EUSEBIO ERKIAGAk. Ez da
erreza, edozelan be, haren sustarrak bilatzea. Berak autortua, jakin
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badakigu gerraoste ilunean, Parménides eta Aspaldiko Maigret euske-
ratu zituala. Lanak galdutzat jotzen zituan Erkiagak. Handik aspaldi-
ra, demokrazia goizeko aldietan, Bizkaiko Batzar Nagusietako testuak
(1979-1983) eta Kontzertu Ekonomikoarena (1981. urtean; haren
esanetan, egin dauan lanik gatxena) be erdaratik euskerara igaro
zituan. Hainbat urtez be, Bilboko Academia de Ciencias Médicas dala-
koaren Boletinean, artikuluen laburrak euskeraz emon zituan. Bistan
danez, itzultzaile prestua eta itzulpen lanari gertu-gertu jarraitzen eu-
tsona.

2.2. Erkiagaren aukerak

Ereti ederra dot oraingo honetan eta aurrekoa ikusita, Erkiagaren
jardunak oinarriak non dituan azaltzeko. Aukeraz jarri ditut horreek,
aukeran ditugulako Erkiagaren hari nagusiak gauzatzeko bide eta
bidezidorrak. Hona hemen nireak.

2.2.1. Abertzaletasuna gidari

Aukera hori lehendabizikoz jartzeak badauka zeresan handia
EU S E B I O ER K I AG Aren baitan. Izan be, horretan dauka EU S E B I O

ERKIAGAk abiapuntu trinkoa, non eutsi zabal eta sendoa.

Lehen ere esana dot EUSEBIO ERKIAGAren lehen lana abertzaleta-
sunak eragindako lana dogula. Izan be, gerra aurreko Bizkaitarra
aldizkari aitatu haretan, SABINO ARANAri opatu eutsona. Haren
gorespena eta haregazko gogomina ezin baztertuzkoa:

... dana zan berton erderia, errijetan egozan gixon agindudun
gustijak ziran erdeldunak, eta geure euzkera ederrari guda gogorra
egiten eutsien. Emenguak be, asi ziran euren (gaztelaren) izkuntza-
gaz pozik (zoritxarrez gaur be geyenak orretan dagoz, batez be, ema-
kumiak) eta euzkeria, lenengo erdi eta gero ija oso aztu jaken.
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[...]
Abertzaliak: jarraitu daigun Sabinék irakatsi euskun biderik zin-

tzo-zintzo; beraartu daigun eredutzat, eta lan egin daigun gogoz
bape gogatu barik; ¡Jel aldez beti! ¡Ekin, bildurtu barik Euzkadi osa-
sunez beterik agertu daiten egun zoriontsu baten... (OROIPENEZ,
Bizkaitarrak, VIII, Azaroa, 1930)

Lehena izanda be, ez azkena, horratio, EUSEBIO ERKIAGAren testu-
gintzan. Gerra aurreko giroan mamitu da ERKIAGAren abertzaletasu-
na. Aldi horri zor deutsoz ezaugarri nagusiak. Azaldu eta kanporatu
be, halaxe egiten dau lekeitiarrak. Haren testuetan baten bat aukera-
tu beharrean egonez gero, 1934. urtean Euzko Gaztedi dalakoan
emondako berbaldia aukeratuko neuke, testu horretara batzen ditua-
lako ERKIAGAk bere ideia pisuzkoenak euskeraren inguruan.

Euzkadi egunerokoan argitaratu eban testu hori, 1934. urteko
maiatzaren 29an eta ekainaren 1ean. Titulua bera, adierazkor, inon-
dik be, lerroetan zehar harek eskeini behar euskunarena: Euzkerea,
euzkoen elia. Handik gurera zer alderatu eta hona hemen nire kontua:

Izkuntza galdu-orde-gogua, alegija-iadetsiriko azkatasuna,
garestijegija ez ete? (“Irular”). Ixan be; iñoren goguaz, arrotz-goguaz
¿zetarako azkatasuna?

Eztaigun aztu; abertzale ixatia oñaziak-oñaze jasatia da.
Maitasuna da; buru-eskaña, lora, nekia, egunoroko lan asperbagia.
Abertzaletasuna ezta barriketia, ezta nagikerija. (EUZKEREA, EUSKO-
EN ELIA, Euzkadi, 1-VI-1934)

Pentsalmolde bereko jarraitu eban ERKIAGAk bere bizitza guztian,
eta halakoxe be hil zan. Horrek ez eban baztertu, zorionez, euskera
ahalik tankera sustartsuen eta zentzuzkoen jorratzetik, ganorabako
eritzikerietan jausi barik.
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2.2.2. Euskaltzale nabarmena

Ideologiaren tengadaz, eta abertzaletasunaren hegalpean, badoa
ERKIAGA euskerarengana. Euskera dau helmuga, euskal nortasunaren
oinarria. Ez edozelako euskera, edozertarako euskera baino.

Gerra aurreko ER K I AG A sutsuari entzun deutsagu SA B I N O

ARANAren egina goraldu eta, bide beretik be, euskerak aberriaren
birrosaketan euki behar dauan egitekoa miatu eta zehaztu. Sutsu
jarraitu arren, gerra osteko ERKIAGA burutsuago ikusten dogu euske-
raren gintzan. Aurrean dauka ezinbestekoa, gizarte egoera aldrebesa
eta euskerarentzako kate latz itogarria.

Horren ardura lehena euskerarena da. Euskera zinez landu beha-
rrarena. Etimologiakeriak bazter itzi, teorizazio larregizkoak kareletik
bota eta hizkuntza egunerokotasunik egunerokotasunenean ikusi
nahi dau ERKIAGAk, ondotxo dakialako bihurtze gaitz horretan dago-
ala haren salbamendua:

Unerik larrienen dugu gure mintzaira, euskaldunok, eta ezta
aski ahalegin theorizkoetan aritzea. Erabiltzeke, eztugu euskara
aintzen ahal, eta gauk landu ezik, bertzek egingo eztu. (ERABIL-
TZEKE, EZTUGU EUSKARA LANTZEN AHAL, Gernika, 22, 1953)

Hortik jabilku ERKIAGA. Bidaide ditu gerra osteko boladetan, eta
lehen esan legez, KRUTWIG eta abarrekoak, berak hala autortua:

Horixe dugu bide bakhar, Krutwig jaunak adiarazi duenez berri-
ki, lehen bertze batzuek errana: “euskara kultur hizkuntza bihur
d ezagun; aitzitik, laster hilen da”. (EU S K A R A R E N H E L-O I H UA,
Gernika, 18, 1952)

ERKIAGAk, edozelan be, pekataritzat hartzen dau bere burua, ber-
-bertotik igarten daualako bat-bateko aldakuntzak ez jakozala kome-
ni estu eta larri bizi dan euskera moduko hizkuntza bati:

65

Berbalauaren kulunkan: Eusebio Erkiaga



Bertze okherdura handirik ere ukhan dugu: hizkuntza, bustina
bai litzen eskuetan hartu dugu, eta barkhoitzaren nahimen-ariz
taiutu eta moldatu gura izan dugu; erabaterako neologismu egarria,
aditzak ere batbatean berrizkatu beharra, goizetik gauerako garbi-
keria kaltegarria, euskalkitargo gordinegia, eta syntaxis edo ioskera-
ri buruzko arhinkeria ta axolarik eza. Lehenari irau-azi orde, berri-
keria minak iorik ibiltzea. Eta gai huntan “Ni bekhataria” erran
beharrik eztuena, zorioneko bedi... (EU S K A R A R E N H E L-O I H UA,
Gernika, 18, 1952)

Behar dau, premiazko deritzo lekeitiarrak noranahiko euskerari.
Hainbat arlo jorratzeko, hizkera zorroztua behar dau izan euskerak.
Zorrozte lanak, ezbairik bage, hiru ageriko adar: ortografia, lexikoa
eta joskera.

Lehena ortografiarena bada, EUSEBIO ERKIAGArena ohartzeko mo-
dukoa dala azpimarratu behar. Bizitzan zehar laupabost ortografia
desbardin erabili zituan ERKIAGAk. Ortografia mota horreek ez
zituan, alabaino, batera erabili, idatz-aldia edo idatz-generoa zein dan
kontuan hartuta, ezpada modu jarraiko baten, bata bestearen ondo-
tik, garai eta toki bakoitzaren eskakizunei men eginda.

Hasierako ortografia sabindarrak bidea emongo deutso, gerra
ostean, Urkixo’tar Jul Elkharrgoaren saioari, “h” eta guzti, Iparraldeko
usantzara. Badator, halan be, ERKIAGAren olatu bitxi hori itsas bazte-
rrera eta baretzen doa, denporaren indarrez, Arantzazuko aldaketaren
ostean. Barealdi horretan ibiliko da hortik aurrera, bizitzaren azken
hondarrak desagertu arte.

Ortografia hutsa ez da, bestalde be, ERKIAGAren arrangura baka-
rra. Inzirika dabil 1953. urtean:

Esate baterako, guk orain darabilzkigun letrak euskaldunak
ezpaitira, ez othe datorkio gure mintzairari errezpide tipi xumea
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bederik, erre eta elle gangurdunen ordez, rr eta ll erabiltzetik?
Hortik eztugu ezer ez euskarago, ez eta ezago ere. Errazago, bai
noski. (IPARRAGIRRE’KIN SOLASIAN, Gernika, 24, 1953)

Lexikoak eta joskerak dakarre haren kezka. Joskera gaietan, beren
beregikoa dau eginbeharra, gerra aurrean zein ostean.

Eu z k a d i egunkarian, horretara dihardu guda lehenean (1934. urt e a ) :

Ga u rko euzkel-idazle geyenok erdel-jokeraz kutsutuegijak
gagoz. Au esatiaz kontu barririk eztiñogu. Gure euzkel-idazlanetan
geruago ta erdera-sunda aundijago darabilgu. Geuk eztakigula, iga-
rri be egin barik.

Bai ba; erderaz irakurten dogu egunero euzkeraz baño ariago;
etxian erderarik entzuten eztogunok juan edonora, ta erderea ugari,
para-para entzun biar.

Dana dala, okerrena auxe dala uste dogu guk. Erdera-usaña, jos-
kerea, parra-parra erabili idazliok eta euzkera jatorrez, garbiz idaz-
ten dogula uste izatia. Ez, ez, ezta ori ondo. Zuurtu gaitezan.
(EUZKEL-GAIZ, Euzkadi, 31-VIII-1934).

[...]
EUZKADI’ren euzkel-atal onetako lankide geyenok, larregizko

erdel-joskeraz idazten diardugu. Zuurtu gaitezan, idazlekide mai-
tiok, bide ontaz oker, oso oker goaz-ta. Eztaigun idatzi itsumus-
tuan, onetara eginda erdel-lurriñez bai-gabiltz. (EUZKEL-IDAZLIAK

ERDELTZALE, Euzkadi, 11-X-1934).

Arrazoi berbera gerra ostean be. 1975. urtean, hau da, berrogei
urte geroago, bereari eutsi eta ekinean dogu ERKIAGA. Horren froga
Requiem Altuberen arauei idazkia. Orduko baieztapenak egun be
gogoangarriak:

– Behera elementu inkiridua!
– Behera betiko!
– Gramatikariak duen infernuko ondarrataraiño!!!
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Eta Altube maixua zenarekin batean, oni burua argitu ta bidea
erakutsi zion Azkue bera ere, galdera-erantzun taxua klarki ikusi ta
exponitu zuena ere: ta Txomin Agirre garbizalea, Arrue maisu
giputza, Eguskitza purista, “Orixe” urduria, Orkaiztegi gotorra,
“Otxolua” estilista euskalduna, Zinkunegi miriku ta orazio subor-
dinatuen masoia, argiña... Oiek zuten kopeta! Altubek dei eta aren
aurretik eta ostetik, lege estuok guri, urrengo txorikumeoi ezarteko
izan zuten ausardiagatik. Iñorante izugarriak, ainbat eta ainbat
izkribatzaillek erabilli ez zuten erreminta ta artu ez zuten bideez
barna jardun beharreko izandako gizon garun ttipikook!

Aize berria naro betor gure birietara, askatasuna adimenera,
aukeramena egatsetara. Elementu Inkiridu ori zerraldo bilakatu
baita, ondarea banatzeko tenorean gagoz. Luma zaharrek luma
bezain arin bihur bitez, pixurik gabe; itzak aiña libro ta airos. Ez da
legerik pentsatze-orduan; ez da legerik ez trabarik ordena kontuan
ere, idazte-orduan. Laissez faire, lassez passer, le monde va de lui
même. (REQUIEM ALTUBEREN ARAUEI, Egan, 1-6, 1975)

Azaletik baino, sakon aztertu ditu halakoak ERKIAGAk. Baita
Mendebaldeko euskal idazleengan zertu be. Eredugarri ditu batzuk,
eta bildur barik dakar argira horreekin daukan miresmena. Besteak
beste, EGUZKITZA eta AKESOLO.

EGUZKITZA

Bestalde, itz lauari dagokonez, jatorra, behar bezelako prosa, ur
garbiaren iduriko daitekeala. Prosa argia, ulerterreza ez ete zan
Eguskitzarena, gero ta areago? Gurean ez zan gaia ekarri eban arlo-
ra, gizarte-eztabai ta asmoen agerpen eta burrukak. Izatez, periodis-
ta taxuko lanak, artikulu laburrak izan ziran, asteroko aretan ager-
tuak. Gero, barriz, ez aren gogara iñoren esanari amore-emotearren
baiño,  liburu eran osotuak. Itzaurrekoan dirausku. Langille ta erri
arruntarentzat egiñak, baserritarrentzat bereziki, behar bada, arti-
kulo motzok.
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Prosa ariña ta erreza da orkoa, gero ta errikoiago; esaldi labur
samarrak eta erdalitzak be, iñoiz baiño ugariago. Orrelakoxea izan
zeitekean arrezkero aren idaztemodua, jazo zana jazo izan ez balitz.
Gerrateak euskal-literaturan egin euskun urrutualdi negargarria,
besteak beste.

[...]
Frase luze ala labur, saillean, errezto, trabarik bage asi ta amaitu.

Ez ekian arek, orduan eta gaur dan egunean nabarmenago, batzuek
darabillen ezpan-arteko esturarik eta totel-motelik; makulu bitartez
mintzamodu aspergarri ta berbartuan diarduenen antzik, ez eban,
ez, Eguskitzak.

Aditz-sintetiku-zale ba zan, baiña urri erabilli ohi eban, eta for-
marik arruntenak, gehienbat Anaforikurik ez eban astindu.
Berbetan ez eban behar izan; idazte-orduan, buruak emon be ez.
Ohitura kontua da. Usaten ez dauanak, premiñarik be ez. Geurez
be, ba dakigu ori.

Radikalizatua ete zan don Juan? Orrelan balitz, 80 urte lehena-
go modan egona dogu, orrezkero; ajornamentu. Kontamiñaziño
bildurrak jo ez gaitu ba orain, orko, ango ta emengo? Lehen ordu-
ko euskaltzaiñak, orren kontrako kezkaz egozan eta jardunean, bide
garbizalea ta garbitzaillea artu eben. (EGUSKITZA MEABE, JUAN

BAUTISTA —1875-1939—. BERE BIZITZA ETA LANAK, Euskera, XXI,
1976)

AKESOLO

Linoren prosa argia da, ulerterreza, jatorra, zalantzarik bakoa,
oztoporik bage, irradan joan doana. Harako Demostenes totel-
-motel edo berbartuak bere hizkerea trebe bihurtu nahirik, ahoan
harri koskorrak sartzen bazituan be, Akesokok bere hizkerea, min-
tzatua edo idatzia jasean erabilteko, ez dau harri koskor anaforiko-
en beharrizanik, bere pentsakera iturburua euskalduna dalako, ez
itzulpenekoa, ez ekarria, etorria baino. Beraz, Linoren prosa, ezagu-
na da, beste inorenagaz nahastagatxa, zinez. Soinua maite dauanez,
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hizneurtuak be landu ditu, berenez edo itzulpenez. (AITA LINO

AKESOLO –ARGITARAGABEA–, Euskaltzaindiaren Azkue Biblioteca,
19891)

Hitzurrena. Horra hor gakoa. Horren izenean non-nahi dabiltzan
hizkuntzak, okerrak eta makurrak salatu behar. Lekeitiarra da buru,
1967. urtean, Euskaltzaindiaren aginduz eta manuz, horri buruzko
mezua barreiatzeko orduan.

Labur: itzurrena zaitu behar dugu, joskera arauak eta atzizkiak
orobat, eta aditzaren formak. Osterontzean izkeraren indarra, iza-
kera, moteldu, illundu, ta nahasmendu biurtuko dugu. Eta jakiña,
konpreni eziña ditekean izkera ez du iñortxok ere ezertarako nahi
izanen. (EUSKALTZAINDIAREN DEIA, Anaitasuna, 30, 1967)

Zelan azaldu hobeto, Mendebaldetik esana, aspaldiko buru-haus-
tea eta auzia? Ikusten danez, euskeraren kalitatea antzinatik dago
jokoan.

Kalitatearen kalitateaz, euskeraren izatean beste habe eta lokarri
premiazkoa da lexikogintza. Horren inguruko gehiegikerietan kriti-
kari gogorra dogu ERKIAGA:

Orain, zer bat dogu uka eziña; zera, bai orduan, bai gaur, gure
berbakuntza au itz ugariren premiña gorrian dogula. Be s t e n g a n d i k
b e retuko ditu batzuk, asko behar bada; beretik be, orraitio, bere
n a r rutik be, ugelak eta edeak atera leiz. Ta premiñea ez dogu itze-
na, soillik. Aurrizkirik urri dogu. Atzizkiak eurrezago; alan be,
ostera, beste batzuen eskariz daukagu izkuntzea. Gu re
“ L e m o a r r a k” sozialismu ord ezko berbea “g i z a rt e k e r i a” eratu ebane-
an, premiña eban sufijo egokia, doi doia, euskeraren barrutian aur-
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kitu ez ebalako ez ete zan, nahiz eta arek, beste errezo i m o d u r i k
azaldu lan orretan? Baietz uste dogu. (EG U S K I T ZA ME A B E, JUA N

BAU T I S TA —1875-1939—. BERE BIZITZA ETA LANAK, Euskera, XXI,
1976)

Berbak jakoz ardura ERKIAGAri. Berbak, soilean; berbak, ondo
ehotuak hiztunen berbaro eta jario etenbakoan. Euskerak euskal pro-
sodia behar dau, euskera izaten jarraitu nahi badau behinik behin:

Betoz prestamuak preminea danean, baina prosodia lorrinduten
badogu, akabo artoak! Euskerea, latinaren antzean, paperetan soilik
geratuko. (BOLTXEBIKIAK, EGUZKITZA TA HONEN SAIO “GIZARTE

AUZIA” BARRIRO, Karmel, 2, 1991)

2.2.3. Estetikaren bila

Ideologiaren bultzadaz eta hizkuntzaren minaz, ERKIAGAren lorra-
tza harantzago doa, estetika baten pentzudan dabilelako.

Estetika dau iturburu; horretarako emon dau izena lekeitiarrak
euskal letretan. Tolesbakoa da hori autortzean:

Literaturarako batipat erabillia izan den izkera, jakite eta eder
arlo edozeiñetarako trebatzea, erantzupen goreneko zeregiña dela
aitortu beharko. Ortografia arazoa eta lexikoarena ere alderako
dabiltzan arren, liztor izan orde erle maratz izatez gero, zubigilleak
izan daitekez gure artean, geroko geroan mesiasi begira loak artze-
ke. (AN A F O R I KOA K A L D E Z E D O M O L D E Z, L e k u o n a’tar Ma n u e l
Jaunaren omenezko idazki-bilduma, III, 1977)

Baieztapen horreen aldera, ERKIAGAk berebiziko ahalegina gauza-
tzen dau euskeraren erabilpen egokia bermaturik geratu daiten.
Honetara dino berak:
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Esaterako, irrati-esale batek euskerarik ez baldin badaki, itz
bakarka jakiteak ez dio, borondate ona gorabehera, euskeraz min-
tzatzeko eskubiderik ematen toki aretarik, erriari begira. Aurki,
kalte egiten dio, nabarmen ari den bakoitzean. Eta ohar au bego
izlari, idazle, irakasle eta andereiñoentzat ere; zera, euskeraz arlote
xamar ari baldin badira, ez direla iñor jendaurren akats eta makets
agertzaille izateko. Beste izkuntzenganako aiña errespetu eskatzen
dugu euskararentzat ere. (ANAFORIKOAK ALDEZ EDO MOLDEZ,
Lekuona’tar Manuel Jaunaren omenezko idazki-bilduma, III, 1977)

Badaki horrek, egunotako eta mendeotako iturria daukala euske-
rak itzulpen zeretan. AXULAR bera, itzultzaile prestutzat ederresten
dau. Halako ederkaturak kenduta be, bete-betean asmatu eban
ERKIAGAk, orain dala hogei urte, honako honeek idaztean:

Oker ez baldin bagagoz, itzulpen zeregin ugari izanen da emen-
dik gorakoan, beste belaunaldi iñoizkoetan ez bezala. Lege, araute-
gi, agindu eta erabakiak, agintari maillan eta norbaitezkoan ere.
Zabalkunde zeretan, alderdien eta taldeen agerpen eta komunikabi-
deetan, ots, eguneroko prentsan, irratian eta abar; eta bestalde, ira-
kaskuntzako zenbait arlotan, testu aldatze lana, itzuleen nekea, luze,
astun eta maizenik, presaka egin beharreko izanen da. Ez oraiñarte
bezala, eserita eta agian liburu mordoak eskuar izanik; sarri askotan
zutik, telefonoz eta irrati-gelan berpertan eman beharrekoak ere
s u s m a t zen bait ditugu. (AN A F O R I KOA K A L D E Z E D O M O L D E Z,
Lekuona’tar Manuel Jaunaren omenezko idazki-bilduma, III, 1977)

Baiezkor dogu lekeitiar idazlea, gaztelaniaren eta euskeraren arte-
ko egitura desbardintasunak gorabehera, euskal itzulpenaren geroa
epaitzean. Harentzat, lan bera geldiunerik bage egin ebaneko gogora-
pena da hori. Eguna egunkariaren aldiak jatorkoz burura:

Euskaldunek irakur zezaketen, euskaldun jaioak idazten zuten;
au da, ez zuten eskurik sartu egunkari aretan euskaldun berriek, eta
izkeraren gidaritzan ere ez; bestek oker usterik izan ez dezan diño-

72

Andres Urrutia



gu. Ba dirudi aldi aretako norbaitzuen kexu-itzak jasoak izan zirela.
Altube eta “Ibar” ditugu orain gomutan; erri-idazle soillen gain laga
bait zuten jabeek. “Eguna” bizkaieraz eta gipuzkeraz argitaratzen
zen, errez eta berezko bidez, fonetismuak gehienbat uxatuz.
Irakurleek atsegiñez artu ta irakurten zuten, “argiagoa” bait zen
(ANAFORIKOAK ALDEZ EDO MODEZ, Lekuona’tar Manuel Jaunaren
omenezko idazki-bilduma, III, 1977)

Tartean, zeresanik ez, aholku praktikoen bat be, aparte joan barik:

Jainkoak argi ta arnas, itzule esturaz ximurtuari, eta gustu ta
eder-ukitu puxka, euskararenganako amodioz, egin gogo duen
lanari estetika igurtzia ere, eman diezaion. (ANAFORIKOAK ALDEZ

EDO MOLDEZ, Lekuona’tar Manuel Jaunaren omenezko idazki-bildu -
ma, III, 1977)

2.2.4. Euskera, noranahikoa

EUSEBIO ERKIAGA etsipenaz jota dabil, goi mailako euskaldunak
euskerari erakutsi deutsien ardurabakokeria dala eta ez dala:

Beste letradun asko, ibiltariak, itxasgizonak, aundikiak batez
bere, iñoiz agertu al izan dira euskeraren aldeko lanetan? Gurasoen
berbetari ez deutsie jaramonik egin; iretargiak txakurren zaunkai
ainbat. Literaturaz prestaerarik izan ez dabela, aurki? (JO S E

MANUEL ETXEITA ETA LUZARRAGA, Olerti, 107-124 orr., 1962)

Goizetik somatu dau euskera landu beharra:

Bainan, jaingoikoarren, aski dugu etimologiari buruzko erdal-
lanik! Espezialistak, teknikaren zorrozkeriaz eta lankailuen lagunta-
sunaz ari diren artean, bada, eria, osasun osoaren behar den eria
–¡euskar gaisoa!– osatzen ahal ezpaita. (ERABILTZEKE, EZTUGU EUS-
KARA LANTZEN AHAL, Gernika, 22, 1953)
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Lanketa horrek, urte erreskada eroateaz kanpo be, behe-behetik
euskera hartu eta gora egitea eskatzen dau. Hortxe ipintzen dau berak
norberaren euskera, tokian tokiko eta aldian aldiko horri lehentasuna
emonda euskeraren bizibidean:

Bizkaierea gal dadinean –kalean be urterik urtera galduz galduz
doa, ez gaitezen kirtenak izan, umeak eta gaztetxuak euskaldun
urietan han frantses, hemen gaztelaniaz dihardue ta–, gure euskalki
hau gal dadinean, Euskerearen mendebaldeko mugea Zumaia,
Azkoiti, Azpeiti, Zegama, Segura... eta hortik sartalderuntz... dana
gure Enkarterri bezala?

Giputzei mendeen mendetan zeinek gorde ta zaindu dautse
mendebaldeko saihetsa Bizkaiak eta bizkaiereak baino?

Beste ohar bat, horraitio. Mintzaira mugaz ganetik be, goitik
d a t o rkioz euskereari itobeharrak eta esturak. Ga l t zen dana,
Euskereak galtzen dau. Eta bizirik dirauanari ez laguntzea, zer da?
(ITXASTARRAK, Ondarroa, 1985)

3. ATZORIK GAURRERA ETA IGAR OTIK ETORKIZUNERA:
LABUR-ZURREAN

EUSEBIO ERKIAGAren mezua esanguratsua da, mendebaldetarron-
tzat zein bestelako euskaldunontzat be. Hizkuntzagazko kezka bizia,
kezka hori estetika berezko baten bila doala. Estetika hori, ostera, ez
da kezkatik bakarrik sortu, gogo sakon batetik baino. Jorratze lanean
dihardu EUSEBIO ERKIAGAk. Zer egin eta zer egingo. Ez dau inoiz be
alboratzen, ezta zokoratzen be, Mendebaldeko jatorria eta irakurlea-
gaz daukan konpromisoa. Hedadura zabalekoa nahi dau, alabaina,
bere euskera EUSEBIO ERKIAGAk. Azken baten, kalitate eta maila han-
diko euskera josi eta ehotu egin leikeela erakusten dau lekeitiarrak,
norberaren jatorri eta tradiziotik hasita.
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Berandu ezagutu ei eban ERKIAGAk AXULAR maisua. Ordurako
ibiliak zituan Mendebaldekoak beste bide batzuk. Mendebaldekoak
ekialdekoari dinotso, ostera be, eta ERKIAGAren bitartekotzaz, euske-
raren etorkizuna bere erroetan dagoala. Gurasoak eta senideak, aita-
ketz eta amaketz, herrian bertan ditu euskerak. Irakasleak behar,
ahozko eta berezko dana idatzizko bihurtzeko eta halaxe, hizkuntza-
ren hondamendia saihesteko.

Halako irakasle eta aitzindarien artean jarri geinke, merezimendu
osoz, EUSEBIO ERKIAGA be.

Horixe dogu irabazpide zergintza horretan. Gure gerogarrenekoa.
Halan ikusten eban berak be, egun baino egoera askoz goibelago eta
larriago baten, hain zuzen be, Eguna lehen euskerazko egunkariak
argia ikusi eban goiz berberean, gudarien izkiluek danbada hotsez
Euskal Herria betetzen eben bitartean:

Etorkixuna geuk nahi daiguna.
Gogo il-eziña geure ta geure dogu ta. (LEN, ZER? – GAUR, BA-

-DAKUSGU – GERO, GEUK NAI DOGUNA, Eguna, 1, 1937)
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