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Mendebaldeko neure lagun-adiskideek, ikusten naben bakotxe-
an, nik neure burutik asmaduko ez neukezan beharlekuak ez a rt e n
d e u s t e ez. Sarri ikusten ez ditudanez gero, behin aurrez aurre suber-
t a d u ez gero, alkarregazkoa ahalik eta ondoen egin behar dala eta,
e u rek agintzen deusteezan ze reginei baietz esan beharrean topetan
naz. Oraingo aldi honetan eskatu deusteezan berbak, ostera, ez dira
euskalgintza ofizialean diharduan idazle eskolatu eta ospetsu baten
gorantzan edo gorazarrean egin beharrekoak. Txandada honetara-
ko, belaunaldiz belaunaldiko kate luzean euskere a ren bizi-arnasa
gizaldi barrietan txe rtatu daben gizon-emakume euskaldunei eskei-
ni behar neutseezan neure gorazarrezko berbak. Euskaldun hutsei
edo burutik behatzera euskaldun direanei neure berbak eskeiniaz
batera, neure uste eta pentsamentuak ere ahalik eta ondoen erre s-
kadatu eta ondozkatu beharko neukezala agindu deustee. Ze re g i n
h o r retarako ni baino hoberik pausuan-pausuan aurkitu ahal dan
a r ren, neuri ezarri deustee eginbeharra, eta, ahalegin txiki bat egin-
go dot zuon danon buruan dagozan ideia edo buruera batzuk
berbetan josten.
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Danok dakigun kontua da ahozko euskere a ren transmisino horre-
tan inoz izan dan haustura edo etenik latzena, guk geuk geure begiz
ikusteko moduan, azken gizaldi edo giza-belaunaldi honetan gert a t ze n
dagoala. Ez dago urrinera joan beharrik tradizinoko euskerea asko
mehetu, erkindu eta lorrindu dala ikusteko. Orain aitatzen dodan
kontu hau ez da oraingoa, eta ezta hemengoa ere bakarrik. Je a n
Baptiste El i s s a n b u ruk (1828-1891), Napoleon III.aren gudaro s t e t i k
b e re sorterrira, Sarara, erretiratu zanean, berrogeita bi urte zituan, eta
1870 urtea zan ordukoa. Sasoi haretako Sarako euskerea ez ei zan
berak umetan eta mutikotan entzuten eban berbera, askoz mehe eta
indargeagoa baino. Hainbat urte gudarostean, atzerrietan, ibili ondo-
ren, bere herriko euskerea ere aldatua aurkitu ei eban. Eta aldatua ez
onerako, txarrerako baino, askoz zurbil eta kolorgeagoa aurkitu ebala-
k o. Behin gudarostetik etxeratu ondoren ere, hil arte guztian, euskere-
a ren gainbeherea poeta saratarraren min eta ardura-iturri amaibagakoa
izan zan. Orduko euskera-kontuak triste badira ere, oraingoak ez dira
alaiagoak. Zergaitik? Eu s k e rea gizaldiz gizaldi mehetzen edo makal-
t zen joan bada ere, azken urteetako mehetzea edo maluskatzea askoz
b o rtitzagoa izan da. Azken bi-hiru gizaldietan, ganera, kontu jakina
dan moduan, leku askotan eten da transmisino katea.

Transmisino kontua dala eta, ez dago dudarik askotan eta askotan
gazteon euskereak ez daukala gure ezpanetan gure gurasoen euskere-
aren gatz eta berakatzik. Gurasoak euskaldun huts izan ditugun askok
eta askok ez dogu euren euskera-ondarea bete-betean jaso. Neure
etxean gertetan dana, kasu baterako, gertetan da beste askotan ere.
Nik, euskalzalea izan arren, lotsa barik autortzen dot ez dodala, inon-
dik inora ere, neure gurasoen eredua euren neurrian ezagutzen. Lotsa
barik autortzen dot, ganera, euskalminez eurengana hurreratu naze-
netan, uste bagako aberastasunez jantzi nabela. Bestetan nekez ikas-
ten ditudan egitura, esapide, berba ajutu eta beste mila gauza ikasi
ditut euren ikasla umil bihurtu nazenetan. Eta puntu honetara aile-
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gatu gura neban, hain subertez bere. Orain arteko transmisinoa,
handi-handika berba eginda betiere, euskerearen sistema osoarena
izan bada ere, azken belaunaldietan jaso doguna ez da sistema osoa-
rena, goitik behera eta alderdi guztietan exkaxtua edo lorrindua dago-
an zerbaitena baino. Zergaitik? Besteak beste direala, ia euskaldun
hutsezko gizarte batetik (euskeraz bakarrik pentsatu eta bizi izan dan
gizarte elebakar batetik) erdereagaz edo erdereekaz nahaste euskera
lorrin bat jakitera heldu garealako. Euskera mehetu dan neurrian,
jakina dan moduan, zehaztasunak galdu ditu. Egoera eta gertaera
desberdinetara egoki eta ajutu moldatzen dan euskera batetik, zehaz-
tasunik eta ñabardurarik eta baliapiderik bagako euskera batera alda-
tu gara askotan. Errejistro ugariko hizkuntza batetik errejistro baga-
ko hizkera betibateko eta lauera aldatu gara. Jente askoren aho-mihi-
netan euskerea mehetu egin dala esan dot. Grazia galdu egin danean,
ardo ederra, askoren ezpanetan, urardotu egin da. Eta urardoa, daki-
zuenez, ez da ura ez ardoa, bien nahastea baino. Nik, Peru Abarkak
legez, nahastea kalterakoa bada, ez dot atsegin. Edo Peru Abarkaren
beraren berbetan: “bada niri ur-ardauac eguingo leusquet sabeleko
miña. Nic biti bat; edo ardao utsa, edo gueijenian ur utsa”. Gure
gaurko euskerea, danik onenean ere, geure asaba zaharren oihartzun
moteldu bat baino ez dala deritxat. Ehundaka urteetan berba egin
dan berbakuntza ederraren arrastoa, oraindik ere ederra dana, zorio-
nez. Danok gurako genduke Elisanburuk bere etxetik hurrean eukan
Hartxuria mendiaren ganean dinoana egia balitz. Hartxuria mendi
horri, Sarako kobazuloetatik pauso batera dagoan mendi horri, bere
izena aldatu egin ei eutsoen: Hartxuria euskal izena Peña de Plata
arrotza bihurtu eben. Erdal izen barri hori entzunik, honelan idatzi
eban Elisanburuk:

“Egundaino ez duke izan mendi horrec bathaioko izen egiazkorik
Har-churia baizen. Peña de Plata izen-goiti bat duke herdaldunec
emana. Oray ere badut uste norbaitec oihu egin baleza mendi horren
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gainetik: Peña de Plata! inguruko oiharzunak ichilik egon laitezkela,
eta oihu egitean: Har-churia! oiharzun guziec ihardes lezaketela,
zeren munduaren hastetik hunat Euskal herrietaco mendietan ez
baita Eskuara baizik mintzatu, nahiz yakintsun batzuek bertzela dio-
ten.” (Euskal Erria, 1880, I, 258-260)

Ur-ardotze hau edo, kolore askoko zerbaitetik kolorga dan zerbai-
tera aldatze hau ehundaka adibidetan adierazo leiteke. Adibide
bakartxo bat emongo dot, kasurako. Gure gurasoak, eta hemen
hurretik hurrerako adibideak emoten ditut, Markinaldekoak, esate
baterako, ez eben esaten, edo nekez esango eben: “Gu hiltzen garea-
nean, zuek egin behar dozuena da…”. “Hil”, esatea, norberaren
heriotza adierazteko gogorregia dalako seme-alaben aurre a n .
Horrexegaitik erabiltzen eben, esate baterako, “Gu ez garenean….”
edo beste ñabardura bat dauan “Gure eza danean…”. Era horretako
esapideak biguingarriak direanik ezin da ukatu. Eta egoera batean
esan beharreko esakizuna findu egiten dabe. Ia era eufemistikoak edo
direala esango neuke. Badira, jakina, esapidea gogortzeko erak ere.
Persona batek beste bati, esaterako, modu gogorrean eta destainaz
“hilda atarako zaitue etxetik” esateko, “Hankak luzetuta aterako zai-
tue”, esaten badau, ñabardura berezia dauen zerbait adierazten da,
askoz ere gogorragoa, baliapide disfemistikoaz adierazorik. Norbait
hiltzen danean, esaterako, halabeharra onartzeko “Ez da hemen bes-
terik, datorrena hartu behar…”  edo “Datorrenari heldu behar…”
tankerako esaldiak esan ohi dira.. Gizarteak zein egoereak markatuta-
ko berbeta-modu onartuak zirean eta dira.

Eta euskera mehetze kontu honek, eta zehaztasun eta ñabardura
urritze horrek guztiak ez dau esan gura, inondik inora bere, euskera
estandarraren kontrakoa nazenik. Nik euskera kontuan neure deside -
rata edo dalako gurari multzoa adierazoko baneu, azken edo akabu
bagakoa izango litzateke. Lekuan lekuko euskaldun on eta garbi
gehiago gurako neukez, euskera estandarra ere zabalduagoa eta osa-
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sun hobekoa. Gure literatura idatzia, ostera, askoz sendo eta zabala-
goa balitz, hobeto. Auspoako bildumak berrehun ale euki beharrean,
mila baino gehiago balitu, askoz hobeto. Azkue lako biltzaileak doze-
na batera helduko balira, pozak aidean egoteko moduan gengokez.
Mitxelena lako euskal idazle zoragarriak hain bakan euki beharrean,
dozenan hamahiru balegoz, zer esan! Euskerea galdu dan toki zabale-
tan, euskerea bere oinera barriz etortea zelan ez neuke gurako! Edo
Elissanburuk berak esaten eban moduan, mendeetan euskera berba
egin dan mendietan euskal berba bat ozenki eta abots goran esanez
gero, mendien euskal oihartzuna entzun gurako neuke mendi zaha-
rren euskerea ezagutzeko. Baina ez gagoz, zoritxarrez,  holako lujue-
tarako. Ez gagoz, neure aitak esaten eban moduan, kaleak betean
txanpon txistua baino harroago ibiltzeko. Euskera kontuetan geure
altxor eta aberastasunak ditugun arren, baditugu geure ezak eta
pobrezak ere. Inoz baino gramatika eta euskal liburu gehiago eta
hobeak baditugu ere, hiztun edo berbaldun txar eta kaxkar asko ditu-
gu. Nekez aurkitzen dira euskera zoragarriko hiztunak. Eta hiztun
edo berbaldun bikainak dinodanean, edozein eredutakoak hartzen
ditut aintzat: edozein euskalkitan edo euskara estandarrean.

Aho-literaturako altxorra, tradizinozko altxorra jakina, ikaragarri
urritu da. Jenero batzuen transmisioa eten dala esan daiteke. Balada-
transmisinoa etenda ikusten dot. Larogeiko hamarkadan bildu zirean
azken balada-aldaera barriak, edo gurago badozue, artean bildu baga-
koak. Ni, esate baterako,  balada eta ume-kanta eta sehaska-kanta bila
ibili naz Bizkaian, eta zazpi ahaleginak egin arren, ez jat ezer barririk
belarrietaratzen. Sasoi bateko gure asabak ipuin, elezahar, eta era guz-
tietako kontu eta kantuak baekiezan ere, oraingo euskaldunen burue-
tan ez da topetan horrelako altxorrik. Ipuin bila abiatzen bazara
Euskal Herriko bazterrik euskaldunenera bere, ez dituzu kontalari
bikain ugari topatuko. Eskarmentuak erakusten dau nekez aurkitzen
direala barri-emoile edo lekuko zoragarriak. Ahozkotasun hutsean
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bizi zan harako gizarte hatako memoria handiko lekukoak urri baino
urriago ditugu. Herri askotan memoria handia dauan lekuko baka-
rragana hurreratzen dira ikertzaile eta biltzaile asko. Arratiako bailara
euskaldunean, esaterako, Patxi Bilbao dimoztarragana eten barik jo ei
eben balada eta kanta-biltzaileak. Beste herri batzuetan, ostera, esan-
go deutsue material folkloriko edo euskera-ondareko gai bila hurre-
ratzen zan lekukoa hilda dagoala aspaldi. Eta gainbehera edo amilde-
giratze hau hemendik hurrengo gizaldira edo epe gitxiren buruan
baltzagoa ikusten dot. Horrexegaitik dinot ez gagozala txapon txistua
baino harroago egoteko. Eta horrexegaitik dabe, besteak beste direa-
la, meritu hain handia Bittori Artetxe lako emakumeak: berbaldun
zoragarria dalako, Zeanuriko euskeran bere ama pandero-jotailearen
dantza-kopla ernagarriak ezeze, ume-kanta eta kontu politak ere
badakiezalako. Eta horrexegaitik dira neure berbalditxo honetako
berbak euskaldun huts eta on guztien gorazarretan.

Eskerrik asko entzuteagaitik.
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