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0. Izenburua norabide batean baino ipini ez dudan arren, izatez
itzulia eta guzti aztertuko dut: bizkaieradunok euskara estandarraren
aurrean eta euskara estandarra bizkaieradunon aurrean. Eta ez da dei-
garri egitearren. Alde bietako interakzioan, alde bietatik ahalegina
eginez lortuko delako halako sinbiosi onuragarria baino.

Hizkuntza idatzi, jaso edota kulturako estandarizazioa abiadan
jarri zenean, ez zen aldi berean ordura arte idatzian eta batez ere ahoz-
koan erabiltzen ziren eredu dialektalen estandarizazioa kontuan
hartu. Idatzia prestigiatu zen, ez ahozkoa. Idatzia estandarizatu zen,
baina ez ahozkoa. Eta horren ondorioak benetan nozitu dira.

Horien artean bi eredu bata bestearen aurrean gertatu dira: bata
formalizatua, osoa, koherentea, liburuetan kontsulta daitekeena, ora-
garria, ezaguna; bestea ez formalizatua, finkatu bakoa, sarri ezin kon-
tsulta daitekeena eta gehienetan ezezaguna. 

Zu r runbilo horretan batua eta estandarra nahastu genituen.
Euskara estandarrean argitaratzen zen literatura irakurri behar zen
ikasle barria trebatzeko (tarte luze horretan ez da literatura klasikorik
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irakurri). Horrela, literatura “batu” horretan agertzen zen lexikoa eta
gainontzeko hizkuntza baliabideak de facto “lexiko batuan” eta euska-
ra batuan bihurtu ziren (zapatua ez zenez agertzen literatura horretan
batutik kanpokotzat genuen, ezta nesken eguna; amaituren ordez
mundu guztia bukatu esaten hasi zen...). Eta euskalki desberdinen
ezaugarri eta aberastasunak baztertuak izan dira tarte luzean.

Hortik etorri da, nire ustez, sarri entzun dugun “bizkaieradunon
akatsa”. Eta ingurumari horretan gertatu da bizkaieradunon dibor-
tzioa: batzuk batua onartu ez eta beste batzuk “batuaz” baino ardu-
ratzen ez! Batzuk tradizioari lotuta oso-osoan, besteak tradizioari
lepoa emonda etorkizuna eraiki gurean. Bi posturon artean zubi bako
amildegi ikaragarria bizi izan dugu urte askoan, zubiak zelan egin
jakin barik. Denbora asko egin dugu batzuk trokaren alde batean eta
besteak bestean, batetik bestera igaro ezinik, bakoitza bere bidean.

Baina izurrite handienak ere bere amaiera duela esaten da; gureak
ere badaukala ziur nago. Sasoi baten euskara batuaren aldeko apustua
egindako gure arteko baten bizkaieraz idazteko “premia sentimental
eta ideologikoa”k sinbolizatzen du jatorrirako itzultzearen garrantzia. 

Bi zeregin handi ikusten ditut arlo honetan: bizkaieraren corpusa
eta idaztarauak zehaztea eta bizkaierak euskara estandarrari ekarri,
eskaini edo aporta liezaiokeenaz eztabaida edo elkarrizketa sortzea. 

Bigarrenetik hasita puntu bi dira jorratu gura ditudanak: duela
urte batzuk Mendebalde Kultur Elkarteak Euskaltzaindiari Hiztegi
Batuan sartzeko eskaeran agertzen ziren 300 berba haien egoera, bate-
tik; eta Euskaltzaindia burutzen dabilen Hiztegi Batuan agertzen
diren euskalkien aipamenak, bestetik.

1. “Bizkaieratik baturako ekarpenaren hasiera: lexikoa” .
“Bizkaieraren aberastasunetarik zeintzuk diren batuan sartu beharre-
koak” lana plazaratu zuen Mendebalde kultur elkarteak duela 5 urte
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Eu s k a l t z a i n d i a ren XIII. Bi l t z a r rean. T xosten publikoare n1 a z k e n
zatiak, lexikoari dagokionak, “Bizkaieratik baturako ekarpenaren
hasiera” du izenburua. Sarreran “gure ustez Euskaltzaindiko Hiztegi
Batuko batzordeak berba guztiak jaso behar lituzke” (1998, 286) esan
ostean ordura arte argitaratutakoaren jarraipena egiten zuen (A-G
letretakoa). Ondorio legez “ez dugu onartzen hitzok markatzea, hau
da “Ikus” edota “bizk.”, edo antzeko beste oharrik eranstea” (idem)
adierazten da.

Baina zer gertatu da? Zein egoeratan agertzen dira 300 berba
haiek? Hona datuak: 300 berba haietatik 225 berba agertzen dira
Hiztegi Batuko zerrendan. Horietatik:

– 141 berba beste barik, euskalkiaren aipamen barik, agertzen
dira.

– 25 berba forma desberdinean (ad > iz.; edo forma desberdina)
– 2 *e. dutelarik
– 57 alboan Bizk. ezaugarria dutela. Eta hauen artean:

- 14 berbak Bizk hutsa dute
- 33-tan Bizk eta adiera zehazten da
- 8-tan “batez ere Bizk” agertzen da
- batean B-G dator (atzen berba)
- beste batean “Bizk h.”

Datu port zentualetan %25 ez da agertu ere egiten; %47 euskalkia-
ren erre f e rentzia barik agert zen dira; %19 Bi z k . e r re f e rentzia dutela. 

Onartu ez diren berbak 75 dira. Horien artean aurkitzen dira,
beteak beste abazuza, afrontu, ahozpez, aldra, amata(tu), aratinik,
ardi (= kukuso), arrakada, basatza, begitxindor, berbaldi, halandaze,
inetazi eta jakan.
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2. Euskaltzaindia burutzen dabilen Hiztegi Batuan agertzen diren
berba batzuen jatorria zehazteko euskalki eta eremu geografikoen
aipamena agertzen dira maiz. Euskalkien aipamenak landuko dira
ondoko lerrootan. Azkerketa bizkaiera, gipuzkera eta zubereraren ere-
muetara mugatzen da2.

Hona hemen lehen-lehenik emaitzak letraz letra eta hiru euskal-
kiak kontuan hartuta:

BIZK. GIP. ZUB.
A 20 2 4
B 21 9 4
C - - -
D 5 - -
E 31 1 1
F - 2 -
G 16 4 1
H 10 1 8
I 23 2 1
J 6 2 2
K 18 10 6
L 31 4 1
M 30 2 8
N 10 - 3
O 29 4 3
P 23 3 5
Q - - -
R - - -
S 2 1 -

GUZTIRA 275 47 47
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Beraz, bizkaieraren aipamena 275 aldiz agertzen den bitartean
gipuzkera 47tan agertzen da eta zuberera beste 47tan. Honen aurre-
an ondoko hausnarketa proposatzen dut:

a) Orokorki begiratuz, Hiztegi Batua euskara batuaren hiztegitzat
hartzen dut. Hau da, euskara kultu, jasoa erabili behar denerako hiz-
tegia. Honelako hiztegi batean euskalkien aipamenak egiteko egoki-
tasunaz itauntzen dut. Hiztegi baturako, hau da, batuan berba egite-
ko, halako kopuruko berba zerrenda eraikitzean ba ete lekurik eus-
kalkien aipamenak? Beharrezkoak ete dira? Aipamen horiekin hiztegi
batuarena baino ez ete dauka antz handiagoa euskalkien hiztegiarena?
Ezen, nire ustez, euskalkien laburdurak ipintzea gehiago da euskara
dialektalizatzea, estandarizatzea baino. Hitz horiek maila honetako
hiztegi batuko zerrendan agertu behar duten ala ez da eztabaidagaia
nire ustez. Euskalkietako aberastasunak euskararenak direla uste
dugunontzat soberan daude lokalizazio horiek. Berben lokalizazio
geografiko zein bestelakoetarako hor ditugu besteak beste Azkueren
hiztegia, Orotariko Euskal Hiztegia edo Diccionario de Autoridades
delakoa. Laster izango dugu kontsultagai, gainera, gaurko ahozkoan
e r a b i l t zen diren berbentzako Eu s k a l t z a i n d i a ren Euskal He r r i k o
Hizkuntz Atlasa.

b) Arazo orokorrak alde batera itxita, zein da bizkaiera eta gaine-
rako euskalkien lekua zerrenda horretan?3 Datuetan ikusten duzuenez
bizkaierak “erraz” gainditzen ditu aldamenekoak (ez dut “goleadaz”
esango ez delako euskal berba). Batzuek normaltzat hartuko dute eta,
bizkaiera bazter euskalkia izanik, ahalegin berezia egin dela berorren
berbak sartzeko gaineratuko dute, euskalkiaren aipamena egin behar
izan bada ere. Baina, beste ikuspegi batetik, ezin da ukatu horrela
agertzen den berba, itxuraz behintzat ez dagoela gainerakoen parean,
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ez dela noranahiko euskaran erabiltzeko gai. Euskalkiaren aipamenak
muga ezartzen dio aldamenean duen berbari eta berez alboratu egiten
du. 

c) Irakurketa zehatzagoa eginez, eta gorago aipatu diren kopurue-
tan zer dagoen ikusiz, diferentziak handitu egiten dira: Gip ezaugarria
dutenen 47 berben artean, adibidez, maila desberdinetakoak aurki-
tzen dira: badira 11 berba zerrendan agertzen diren berben aldaerak
direnak (borobil Gip h. biribil modukoak); badira beste 11 berba kasu
marka edo kategoria desberdinetan errepikatzen direnak (gainontzean
eta gainontzeko, jela eta jelatu, kilima-kilimakor eta kilimatu, korrika
eta korrikalari, pusketa eta pusketatxo); 4 herri mailako berba (flakia,
komenentzia, lizentzi eta okasio) eta beste bat lagunartekoa (kuxidade
= txukuntasuna). Zalantzatan nago euskara jasorako hiztegia egitean
flakia, kojo, kuxidade, komenentzia, fio edo antzeko berbak behin-
-behineko zerrendan sartu behar diren. Bada, horiek kenduz gipuz-
kerako hitzak 30-era baino ez dira heltzen. Horietan sartzen dira
apartatu (=aukeratu), atzen (Bizk ere), bailara (=eskualde txikia),
basur, bederik, behatz, belaze, beta, esnatu, gajo, garo, iaio, ilbeltz, kar -
daba, kojo, lain, laino (=hodei), linai, pijo eta samalda. Zer esan gura
du horrek? Gipuzkera lexikoan urria dela, ala gipuzkerazko berba
asko euskalkiaren aipamen barik agertzen direla (hala nola arkitu* e.
aurkitu, itxoin h. itxaron).

d) Bestalde, zelan ipin dakioke gaur egun Miranderengandik hasi
eta gazte poeten artean oso erabilia den beilegi berbari, adibidez, Bizk
laburdura? Edo esnatu edo korrika berbei Gip ezaugarria, Euskal
Herri osoan eztakitzenbat aldiz arineketan ibili ostean? Tristea da
laino berbari “Gip. batez ere, h. hodei” ipintzea bigarren adieran, eus-
kara mintzatuan, aldaera ezberdinekin, Euskal Herri osoan ezagutzen
denean. Eta gauzen planteamendu orokorragoa eginez, noiz da hitz
bat bere jatorrizko eremu geografiko edo linguistikotik askatzen?
Noiz egiten da euskaldun guztien altxor eta ez batzuen? Euskara

240

Gotzon Aurrekoetxea



estandarra nahinon eta nornahik ekoiz dezakeenean, uste dut badela
ordua jatorriaz ahaztu eta erabilpenaz arduratzeko.

e) Euskalkien aberastasunak. Badira bereizkuntza batzuk euskalki-
ren batek gorde izan arren gainontzekoetan galdu direnak. Horietako
batzuk aipatzearren bizkaierak gorde dituenak aipatzea da egokiena
foro honetan. Guztiz ezaguna den “neba” berbari ez ete da sasoia
“bizk” hori kendu eta euskaldun guztioi erabiltzea gomendatzeko?
Berdin esan daiteke “lehengusina” berbari buruz.

Nire jardunak ez du kritika hutsa egiteko asmorik. Itxidazue pro-
posamen pare bat egiten denon artean eztabaidatzeko:

– Orohar hiztegi batuko zerrendan euskalkien aipamenik ez egitea
proposatzen dut nik ere. Euskara batua noranahikoa izan behar
bada edonongo berbak erabiltzeko eskubidea izan behar du era-
biltzaileak; hori bultzatu eta lagundu beharko luke hiztegi batu-
ko zerrendak.

– Hitzen aldaera desberdinak agertzen direnean, ostera, ipintzea
proposatuko nuke; beti euskara baturako hobetsi den aldaerara
bideratzeko ik. edo h. erabiliz: 

min ik. mihia, 
eskegi ik. eseki, 
eskuma ik. eskuin, 
hegaz ik. hegan, 
itzarrik ik. iratzarrik, 
izeko ik. izeba, 
jagi ik. jaiki, 
moropilo ik. korapilo,
narru ik. larru, 
okaran ik. aran 

– modukoak, esate baterako, edo astegun eta hilabeteetan: eguen
ik. ostegun, bariku ik. ostiral, marti ik. martxo...
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– Bestalde, beste era bateko erreferentzia ipiniko nieke nik neuk
mailegu berriei (gehienek He g edo Ip a r l a b u rdura dute).
Beharrezkotzat jotzen dut axuant, azafrai, azukre, bakazio edo
bakantza, beka eta bekadun, benda, bentaja, bolumen, koaderno
eta antzekoei euskal ondarezkoak ez direla adierazteko ikurren
bat jartzea, nahiz euskal hitzak diren. Oraingo sisteman maile-
guak bapo-bapo agertzen dira jatorrizko ezelango erreferentzia-
rik gabe, euskal ondarezko askok euskalki mailakoa duten bitar-
tean. Etxekalte.

3. Hau guztia ikusita, zer egin behar dugu bizkaieradunok euska-
ra estandarraren aurrean? Zelango euskara estandarra ekoiztu behar
dugu gure lanean eta gure produkzioetan? Itaun hauei erantzuna
emoten ahaleginduko naiz azken minutuetan.

Aukera bat, batzuen proposamenaren bidetik, euskalkia lagunar-
terako eta etxerako ixtea da. Beste bat burruka antzuetan jarraitzea
izango litzateke, beti kexatzen eta ezer gitxi egiten. Hirugarren bidea
aukeratuko nuke nik: behingoan “alde positiboan” kokatuz, euskara
estandarrari geure kolorea emoten ahalegintzea. Gure hizkuntza ezau-
garriak, geure lexikoa, geure berezitasunak ezagutarazi, ausardiaz era-
biliz denontzat onargarri den euskara ekoiztuz!

Ezin dugu bigarrenez trena galdu! Behingoan joan zitzaigun eta
gipuzkera bihurtu zen euskara, euskara monokolore edo kolorebaka-
rra sortuz.

Euskara bat dugula aintzat hartuta, bizkaieraren ezaugarriak nora-
nahiko euskaran txertatzea izan behar da gure zeregina. 

Eta urteotan hiztegigintzan (Bostak Bat lantaldean) ibili garen
aldetik lexikoan zelan txertatu bizkaieraren berbak euskara zabalean
izan da gure arduretako bat. Eta ahalegindu gara astiro-astiro gure
etxeetan, gure herrietan, erabiltzen diren berbak eta aldaerak hizte-
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gian integratzen. Han agertzen ez badira inork ere ez dituelako erabi-
liko. Gure kortatik, sutondotik, solotik eta estartatatik kultur bidee-
tara jaso ditugu hainbat eta hainbat berba eta esamolde. 

Bide hau zuzen eta egokia dela sinestuz egin dugu, gainera.
Konbentzimendu osoz, jakinik euskal literaturan agertzen ez den
berba asko, gehiegi esango nuke, aurkitzen dela gure baserritarrengan
eta ahoa zabaltzen duten bakoitzean isurtzen zaiela halakoren bat.

Eta hori jakinik, nahikotzat jo behar ote dugu euskal literatura
hizkuntza estandarreko hiztegi batua egiteko? Horiek beharrezko
dira, eta hori onartzen ez duenik ez dagoela ez hemen, ezta euskara-
ren lurretan esango nuke. Baina ez da nahikoa. Arlo semantiko osoak
daude literatura horretatik kanpo. Izan dadin landaretza edo etxe-
gintza edo sexua edo nik dakita! Esango luke gure muturreko anaiak.
Gai horietan autoritatezko lekukoak ditugu baserritar petoak, zorio-
nez edonon aurkitzen direnak. Horien berba asko eta asko jaso ditu-
gu gure hiztegietan. Baina ez denak oraindik, tamalez!

Horregatik zuoi ere laguntza eskatzen nator, zuen inguruetan era-
biltzen dituzuen berba eta esamoldeak idaztean ere erabiltzeko; kon-
plexu barik. Euskara onenaren jabe zaretelako. Jasotzaile eta garraio-
lari izatea eskatzen zaizue; etxean, sutondoan, herrian, entzuten diren
formak eta berbak etxetik, herritik, atera eta mundu zabalean hegaz
hasteko bitartekoetara ekarri behar ditugulako. Guk erabiliz besteek
ikasiko dute eta ez badute erabiltzen ere, ezagunagoak behintzat
bihurtuko zaizkie.

4. Badugu behar honetan zer eginik oraindino. Batu ahala berbon
forma edo aldaera estandarra erabaki beharko dugu. Berba asko eta
asko dauzkagu ezagutzen diren aldaeren artean zein onartu erabaki-
tzeko. Aldaera desberdinak, bakoitzak berea, erabiltzea ez da posible,
ez gaitezen bizkaieraren izenean anabasean ibili. Zein aldaera erabili
erabakitzeko zain ditugu, adibidez, ondoko berbak:

243

Bizkaieradunok euskara estandarraren aurrean



Gangar – gangor – gangur – galdor
Durundi – durundu
Dandarrez – tatarrez – tarraz – narraz – tarraska
Orroi – orroe
Puxika – puxiga
Tangada – tantakada
Ondiño – oraindio – oraindino
Letxe – legetxe
Odoloste – odoleste
Kili-kolo – kili-kola
Ausiki – usiki – useki
Buzkantz – buzkentz

Beste batzuetan jada aukera eginda dago. Hala nola:

Kirikino – kirikio – kirikiño – kirikolatz – kirikiñolatz
Laskitu – lauskitu
Ezkaratz – ezkatz
Suete – sute
Berbeta – berbakera
Legez – lez
Mailuki – mailubi – marrubi
Uriola – uiol – uhol

Badira oraindino berreskuragai ditugun berbak monjorra, sokorru,
zantzo... Edo bereizi beharrekoak: madari – makatz.

5. Kontu handia izan behar du euskaldunak euskara estandarrean
hitz egin gura duenean euskalki batetik bestera adiera aldatzen duten
berbekin, gure berbaldia hartzaileenganaino gardentasunez hel dadin:

lepo (sorbalda / iduna-sama)
sarri (maiz / berehala)
motz (itsusi / labur)
garoa (ihintza / iratzea-idea)
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Ikasi behar du bere euskalkiko forma auzokoak zelan esaten duen.
Nork bere euskalkia ez du hartu behar euskararen zil legez, abiapun-
tu edo erreferentzia gisa baino.

Bizkaieradunak noranahiko euskaran ere jarduteko gaitasuna izan
dezan gurako nuke. Beharra ere izango du behin baino gehiagotan.
Ez da on bere euskalkian gelditzea, uber edo hegaz joateko gaitasuna
izan behar du eta hori ere ikasi egiten da. Gainontzeko euskaldunon
berbak eta hizkuntza baliabideak erabili beharko ditu. Bai gurean
kontzeptu bat adierazteko berba egokirik ez dugunean, nahiz izanik
ere sinonimo legez edo euskaldun guztientzat solastatzen garenean.

Gure euskara zabalagoa izanez gain koloretsua bihurtuko dugu
horrela. Eta ez kolorebakarreko euskara, beti egitura berak eta berba
berak errepikatzearen errepikatzeaz aspertzeraino ez heltzeko.
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