
Euskarazko tradizioa

Gotzon Garate

– Euskara tradizioz etorri zaigu
– Tradizioa baztertzen ari gara 
– Euskalkiak tradizioaren altxorra dira
– Bizkaierak baditu tradizioari lotuak diren eta beste euskalkietan

galdu diren berezitasun batzuk

Hizkuntza guztiek tradizioz irauten dute. Gurasoak izaten dira
eskuarki, mintzo diren hizkuntza seme-alabei erakusten dietenak. Eta
guraso horiek beraiek ere beren gurasoengandik jaso zuten hizkuntza
hori. Beraz, gurasoz guraso etengabeko soka luzatzen da,  gizaldietan
barna.

Euskal Herrian ere gauza bertsua gertatu da. Euskara, Europako
hizkuntzarik zaharrena edo zaharrenetako bat milaka eta milaka urtez
ahoz aho gureganaino heldu zaigu. 

Tradizio bat izan da. Eta euskaraz beste hizkuntzetan baino age-
riago da tradizio hori. Bildu ere, beste hizkuntzetan tradizioaren zati
handia idazkietan bildu da. Euskaraz, ordea, oso gutxi. Orain ari
gara, hiztegien bidez, batez ere, euskarazko tradizioa paperetara alda-
tzen. 
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Azken aldi honetan, ordea, tradizio hori puskatzeko eta baztertze-
ko arrisku handitan gaude. Ez inoren erruz. Aitzitik, aldez behintzat,
euskara zabaldu egin delako.

Gerra ondoren, Francoren denboretan, euskarak jipoi izugarria
hartu zuen. Gipuzkoako herrietan ere, probintziarik euskaldunena,
euskara eskoletan debekatua izan zen eta okerrago dena, guraso
askok, zein giro zegoen ikusita, erdarara jo zuen eta euskara zapuztu.

Gero herri askotan industria sortzea zela eta, erdaldun asko etorri
zen Euskal Herrira. Eta Francoren administrazio guztia etorkinen hiz-
kuntzaren alde jarri zen eta bertako indigenen hizkuntzaren kontra.

Gorabeherok direla eta, kasu askotan tradizioa eten egin zen. 

Orain gauzak, aldez behintzat, aldatu egin dira onerako. Gure
hiru probintziotan euskara zabaldu egin da, eta ikastetxeetan ere hau-
rrek euskara ikasteko aukera dute.

Halere, egungo egunean batzuetan erabiltzen den euskara tradi-
ziotik atean dago eta erdararen eragina nabari-nabaria da. Erdara
inguru guztietara hedatu da. Erdara beharrezkoa da. Euskarak, berriz,
ez du indarrik. Horregatik badakigu euskaraz gero eta gehiagok jakin
arren, hitz egin gero eta gutxiago egiten dela. Hau aldatzen ez bada,
euskara heriotara galduta dago. Betiko galduko da.

Tradizioa hautsi egiten dela, tradizio horri ume-umetatik ikasi eta
eutsi diogunok, espainol berriok, berehalaxe ikusten dugu.

Lehengo egunean institutu batera hitzaldi egitera joan nintzen.
Maisu batek ikasleei honelaxe esan zien: “Mesedez, gorde isiltasuna!”.
Gaztelaniaren itzulpen hutsa. “Guardad silencio”.

Gaizki al dago perpausa hori? 

Inola ere ez. Linguistika karrera egin dugunok eta ez duzuenok ere
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badakizue hizkuntzak elkarri mezu bat bidaltzeko direla eta hartzaile-
ak igorlearen mezua ongi ulertzen badu, ezin daitekeela gaizki dago-
ela esan.

Eta ikasleek ongi ulertu zuten maisuak zer esan nahi zuen. Hori
bai eta horixe da gure kasuan inportantea: “Gorde isiltasuna” tradi-
ziotik kanpora dago. 36 urtean nabil zazpi probintzietako baserrietan
eta inongo zalantzarik gabe esan dezaket gure gurasoek eta oraingo
baserritarrek inon eta inoiz ez dutela hori esaten.

“Isilik, mesedez” edo horren antzeko zerbait esango dute.

Beste adibide bat. Lehengo egunean tenisean ari nintzen, euska-
razko irakasle batekin. Hona zer esan zidan: “Gotzon, maiztasun
g e h i a g o rekin jokatu behar dugu tenisean”. Erd a r a ren kalkoa:
“Deberíamos jugar con más frecuencia”.

Esaldi hori ere  ez dago gaizki baina euskal tradizioan ez dugu
horrelakorik aurkituko. “Sarriago, maizago, gehiagotan, ardurago
jokatu behar  dugu” esaten dute eta esaten zuten  euskaldunek.

Beste adibide bat, egungo egunean, etengabe entzun eta irakur-
tzen dena: “Hori egiteko zailtasunak izango dituzu”. Hori ere erdara-
ren itzulpena da. “Tendrás dificultades en hacer  eso”. 

Euskaldunek ez dute horrela esaten.  Guk giputzok eskuarki hone-
laxe esaten dugu: “Hori nekez egingo dezu”. Beste tokitan: “Hori egi-
tea gaitz da edo gaiztoa da edo zail da” edo horren antzeko zerbait.

Azken adibidea: Gaurko egunean egiten den hutsik nabarienetako
bat jentilizioa substantiboaren atzetik ipintzea da. Hemen ere erdara-
ren itzulpena.

Etengabe entzun eta irakurt zen dugu: “Soldadu frantsesak” ,
“gizon azpeitiarrak”,  “neska bizkaitarrak”.
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Holakoak batez ere Hegoaldean esaten ditugu. Iparraldean huts
hau oso bakan egiten dute.

Egia da espainolez horrela esaten dela: “El soldado español”, “la
mujer vizcaína” ...

Euskal tradizioak, ordea, zazpi probintzietan hauxe erakusten
digu: substantiboarekin jentilizioak aurretik ipintzen dire l a .
Honetan, beste kontu batzuetan bezala, euskara ingelesaren eta ale-
manaren antza du:  The French Soldier”, “Der deutsche Soldat”. 

Leizarragak eta gure gurasoek zazpi probintzietan horrela esaten
zuten eta esaten dute:

“Azpeitiko gizona edo azpeitiar gizona”. “Zuberoako emaztekia
edo xiberotar emaztekia”, “Frantziako soldaduak” edo “frantses sol-
daduak”. Txirritak oso ongi kantatu zuen: “Frantses euskaldun bat
etorri zait”.

Izen propioekin bai, atzean ipintzen dute: “Xabier azpeitiarra”,
“Aintzane xiberotarra”.

Hemen ere, ingelesez eta alemanez bezala: John the Newyorker,
Bernadette die Oesterreicherin 

Iparraldean eskuarki ongi esaten dute. Gazteek ere bai.
Hegoaldean jende zaharrak ongi. Gazte askok gaizki. Honetan
Euskadi Irratia da txarrena. Bestela oso ongi hitz egiten da Euskadi
Irratian. Jentilizioa, baina, ia beti gaizki ipintzen dute, hots, substan-
tiboaren atzetik. 

Okerrena hauxe da. Badela gramatika bat, bestela oso ona dena,
jentilizioa nola ipini gaizki erakusten duena. Gramatika horrek puntu
honetan kalte handia egin du eta egiten du.

Tradizioa hautsi egiten dela ikusteko adibideak dozena eta  doze-
naka ipini ditzaket.
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Gure lana, beraz, tradizioari eustea da. Gure gurasoen mintzabi-
deari eustea, euskara erdara ez bihurtzea.

Eta hain zuzen ere, euskalkiak dira bere definizioz, tradizioari eus-
ten dioten mintzabideak.

Euskalkietan herri bakoitzean tradizioz, ahoz aho etorri zaizkigun
lexikoa, esapideak eta atsotitzak gordeta daude. Euskalkiak ez dira
erdaldunek edo erdi-euskaldunek asmatutako hizkera. Ez, gure gura-
soek jaso zuten eta gorde duten mintzaira.

Euskalkiz mintzatzen ongi dakiena, euskal tradizioaren barnean
dabilela esan liteke, besterik gabe.

Euskara batuak mesede izugarria egin digu. Zazpi probintzietako-
ek elkarri ulertzeko bidea ebaki digu. Liburuak eta edizio zabalagoak
egiteko era eman digu. 

Euskara batuak kasu askotan aukera bat egin du, batez ere  lexi-
koan eta aditzetan. Adibidez, “dut”, “det” eta “dot”etik dut aukeratu
du. Baina ez digu inola ere esaten euskalkietan dauden aberastasunak,
lexikoa, esamoldeak, esaera zaharrak baztertzeko.

Euskalkietan tradizioz gureganaino etorri  den aberastasunari eutsi
egin behar diogu eta euskara batuan sartu.

Eta euskalki guztietan, egiturari begira, bizkaiera da aberatsena.
Hauxe da egia.  Beharbada bizkaierak,  Euskal Herriaren muturrean
dagoelako, beste euskalkiek baino hobeki eutsi dio lehen lehengo tra-
dizioari.

Ni hemen ez naiz hasiko  bizkaieraren alderdi seinalagarri horiek
zein diren esaten. Horretaz JAKIN  aldizkarian  artikulu bat idatzi
nuen orain zazpi urte (1996). JAKINen 92garren alean duzue (99-
103 orr.). Artikuluaren izena “Bizkaiera eta gipuzkera” da.
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Bi euskalkiok konparatzen ditut eta hortxe garbi azaltzen da, egi-
turari dagokionez, bizkaierak ez diola zorrik gipuzkerari.

Artikulu horrek eragin handia izan du, bizkaitarrek euskarari
buruz daukaten konplexua kentzen. Oraindik ere asko da Bizkaian,
bizkaiera gipuzkera baino txarrago dela uste duena.

Labur laburki artikulu horretako hiru puntu bakarrik aipatuko
ditut.

Bata erreflexiboak dira. Bizkaierak oso ongi bereizten ditu:
“Horiek gure ama maite dute” eta “Guk geure ama maite dugu”.
Zoritxarrez, beste euskalkietan galdu da molde hau eta “Guk gure
ama maite dugu” esaten dute.

Eta hauxe da jakingarria. Lehenago beste euskalkiez ere bizkaieraz
bezala esaten zutela. Har ezazue, adibidez, Leizarraga eta Axular.
Ehunetik ehun aldiz bizkaitarrek bezala esaten zuten.

Leizarragak: “Egyptetik deithu ukan dut neure Semea”.
Axularrek: “Geure anaia saldurik baikaude”.

Bizkaieraz beste bereizketa bat deiktikoetan,  erakusleetan ikusten
dugu.

Sermoia hastean  bizkaieraz oso ongi esaten dute: “Anai(a) eta
arreba maiteok”. Gipuzkoan: “Anai(a)  eta arreba maiteak. “Maiteak”
urruti daudenak dira. Gure aurrean daudenentzat, baina,  “Anaiok”
hobeto dago.

Gauza bera, “arratsaldean, arratsaldeon”, “hemen berton”, “han
bertan” eta horrelakoak. Zoritxarrez azken molde hau Bizkaian ber-
ton ere ez da toki askotan erabiltzen. “Hemen bertan” esaten dute,
beste euskalkiz bezala.

Entzun Axularri, zein ederki esaten duen: “Orain arratsaldeon,
zahartzeon, geure egunon akabatzeon”. Badirudi bizkaieraz ari dela.
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Beste alderdi on bat bizkaieraz: intentsiboak. Hemen ditut meza-
ko eguneroko otoitzak. 

Gipuzkeraz: Zu bakarrik santua, zu bakarrik Jauna, zu bakarrik
goi goiko Jaungoikoa...

Bizkaieraz: Zeu bakarrik santua, zeu bakarrik Jauna, zeu bakarrik
goi goiko Jaungoikoa 

Norbaitek nahi  badu argitasun gehiago irakur dezala JAKIN
aldizkarian idatzi nuen artikulu hori.

Eta bukatzen dut. Tradizioari eutsi behar diogu. Eta tradizioari
eusteko bide zuzena euskalkiei eustea eta euskalkien aberastasuna eus-
kara batuan txertatzea da. Hain zuzen ere bizkaierak baditu alderdi
batzuk, euskara batuan txertatuz gero, euskarari mesede handia egin-
go diotenak.
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