
Euskeraren gaurko erabileraz

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

Gaurko euskeraren erabileraren egoera ikuspuntu askotatik aipatu
leiteke eta batuaren proiektua hasi zanetik, alosoko ahaleginak ahale-
gin, ez gagoz gura geunken lekuan.

Egoera honen arrazoiak konplejuak diralakotan nago baina deska-
lifikazinoakaz inora be ez goazenez, hausnarketa batzuk egingo neu-
kez, beti be, euskeraren onerako izan daitezan.

Euskera batuaren ibilbidea hasi zanetik hainbat gorabehera bizi
izan doguz eta urteak joan ahala, euskalkiakaz egin dana ez dot uste
egokiena izan danik, batez be Bizkaierari dagokionean.

Historia eginaz, aikomen “1992ko Na z i o a rteko Dialektologia
Biltzarra. Agiriak” Euskaltzaindiako liburuan agertzen dan nire hi-
tzaldiko pasartetxo hau:

“Dialektologiari daragoiogu baina zer egin dugu joan den aspaldian?
Euskalki batzuk baztertu edozein preziotan eta batasunaren izenean
euskara urritu aberastu beharrean. Esandako guztiaz euskara idatziari
dariot baina ahoskerari buruz zer? Mikel Zarateren alegiako “Idatz eta
Mintz” bikiak banatu egin zituzten eta denok dakigu zer gertatu zen.
Baina orain batasunak ez ote du “ Berridatz” eratu, derrigortu eta ondo -
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rioz “Bermintz” sortu? Zergatik ez gara gaurkook lehengo eta gerokoen
arteko zubi eta ez lotura gabeko muga? Euskara batuaren “ autobia” zer -
gatik ez doa euskalki guztietatik eta batez ere, arrazoi askogatik, BIZ -
KAIERAREN EDERRETIK?

Hi z k u n t z a ren komunikabide pro zesua psiko-fisiologikoa izanik,
gizarteko alkar komunikazioan era askotako aldaketak sortu dira histo -
rian zehar hizkuntzaren ekonomia, eufonia eta transmisio ohitura bitar -
teko izan ditugularik.

Herri-euskara, jatorrizko sistematik aldatuz edo urrunduz joan da
hiztunen analfabetotasuna bitarteko, baina, hor dago, luzarorako ez
bada ere, bizi-bizirik eta aberats.

Gaur egun euskara baterantz joan nahi da eta horixe litzateke eus -
kararen bizibidea, baina horretarako ezin dugu dagoen-dagoeneko eus -
kalkietako herri-euskara bizia gehiagoko barik baztertu, bizirik dituen
edertasunak jaso eta erabili baino .” 

Berbok esakeran, alde batean eta bestean moderatzaile gisa neuka-
zan euskaltzain biak gedarrez hasi jatazan adikuna ilunak gurutza-
tuaz. Handik gerora “vox clamantis in deserto”, edo “munduan hiru
gauza alperrik galdu: Itsasoko euria, urruneko egur igarra eta pobre-
aren errazoia”.

Araua arauaren gainean, idatzian oinarritu dan euskera batuaren
ezagutza idatziak aurrera egin dau irakaskuntza eta abarretan baina,
euskera, idatzia baino gehiago da, askoz be gehiago. Noz eta zelan
oratuko deutsagu euskera batuaren ahoskerari? Idazkera batzea gatxa
izan bada, badakit ahoskera batzea askoz gatxagoa dana.
Lehenengorako ez eze, bigarrenerako be ez ete daukagu euskalkietara
jo beharra zabaltasunean jokatzeko? Baietz uste dot. 

Herriko euskera biziaren erabilera baztertu egin dau euskera
batuak, idazkera ahoskatzen hasi dan neurrian, urteetako bilakaera
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fonetikoak alde batera itxita. Betiko hiztunak akonplejaturik bizi dira
etxean zer egin ez dakiela belaunaldien arteko euskeraren transmisi-
noan.

Nik neuk ez dakit zer egin behar dan euskera erabilteko baina argi
daukat zer egin behar ez zan eta gaur be zer egin behar ez dan.

Hartu daigun lehenengo eta behin ama hizkuntza euskera dogu-
non arloa.

Besteentzat “consejos vendo…” gedarrez ibili beharrean, nire
neure etxeko adibidea agirituko dot, gurezkero, haragoan be beste
hainbeste egiteko.

Nire andrea eta ni euskaldun zaharrak gara. Seme-alaba bi dauka-
guz, neska-mutilak. Lauaxeta ikastolara joan dira txiki-txikitarik.
Ikastola honetan, bizkaieratik hasten dira eta batuagaz amaitu.
Etxean beti egin dogu etxeko euskera, txikitan zuka eta kaskondu
ezkero hitanoa be bai.

Emaitzak zeintzuk? Ba, aikomenzan. Aitu; zaharrenak, batxilergo-
ko lehenengo kurtsoagaz batera goi mailako titulua atera euskun
Hizkuntza Eskolan, txikiak be horixe bideori daroa, 14 urtegaz erdi-
ziklokoa atereaz. Etxean, etxeko euskera egiten deuskue, bizkaiera
arautua badakie eta batua be bai. Eta ez da sortu inongo traumarik,
edonogaz komunikatzeko gauza dira, ez al da ba horixe hizkuntza
baten helburu nagusia? Holan hezitako gazteak “todoterrenoak” dira,
nahiz eta egunerokoan etxekoa erabili etxean, aitite-amamakaz, auzo-
koakaz, etab. Zabal eta aberats jokatzeak horixe dakar.

Ni euskerako irakaslea naz eta jokabide hau ez dot etxerako baka-
rrik eskatu. Nik neuk danentzat eskeintzen dot bide hau.
Unibertsitatean bertan be Bizkaiko euskera bizian emoten dodaz
eskolak, erabilera bizi hori prestigiatzeko eta ikasle natiboengan balio-
tasun hori sortarazteko eta euskaldun barriengan be herri-euskeraren
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bizitasuna sortzeko. Emaitza zein? Ba, aikor, ikasleak euren etxeko
euskeran etorten jatazala berbaz eta euren artean be bardin egiten
dabela inongo konpleju barik.

Batua hutsa bakarrik dakienak be, ez leuke euki behar edozein
euskalki landu ulertzeko hainbeste arazo edo eta erretxazo. Arlo hori
be landu egin behar da irakaskuntzan. Han-hor-hemengo ingelesa
ikastorduan ez darabilgu hainbeste kopla. Aldaketak aldaketa, ikasi
eta kito!

Aitu, ni hamar urtegaz joan nintzan Donostiako ikastetxe batera
ikasten. Mirakontxako paraje eder haretan, Zeberioko eskolan lez,
irakasle erdaldunak aurkitu nebazan. Ikasle aldetik danetarik gengo-
zan, gehienak erdaldunak, dozena erdi bat bizkaitar eta ganetikoak
gipuzkoarrak. Eta begiratu zer gertatu jatan lehenengo eskola egune-
an. Gipuzkoar mutil-lagun bat sugertatu jatan mahaikide eta halan-
go baten badinost lagun horrek: “hi, sekantia utzidak”. Nik neuk,
hartu sekantea eta itxi neutsan eta ha nire poza! gipuzkera ulertu,
hitanoa ganera eta etxera idatzi neban lehenengo kartan, gipuzkera
ulertzen dodala esan. Beste adibide batera joanik gogoan daukat zer
g e rtatu jatan Ga roa lehenengoz leidu nabanean. De r i o k o
Seminarioan nengoan, Mikel Zarateren ikasle eta Kresala irakurri eta
gero Garoa hartu neban eskuetan. Ikaraz eta bildursartuagaz hartu
neban hartu be liburu eder hori. Baina leiduten hasi eta aurrera egin
ahala, zer? eta ia dana ulertu ez neban egin ba! Ha zan poza, ha! titi-
rik harako bizkaieragaz gipuzkera ulertu, gozatu eta ez nekiana ikas-
ten ahalegindu, euskalduna izanik euskaldunagoa izateko! Ni re
kasuak itaun hau dakarst gogora: Norbere disponibilidadean eta
lekuan lekuko euskeraren prestigioan ez ete dago sekretua! Nik baietz
uste dot. Euskeraren ezagutza eta erabilera orekatzeko, zergaitik ez
doguz oraindik bizirik daukaguzan herriaren hizkuntza baloreak
aprobetxatzen zein galdu ez daitezan? Bizkaitarrok beste euskalkieta-
ra hurreratzen ahalegindu garan moduan, zergaitik ez besteok be
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beste hainbeste egin? Horrexek batuko gaitu estandarra oinarri eta
ardatz dogula.

Ama hizkuntza erdera hutsa dan lekuetan, arazoa larriagoa da.
Irakaskuntzaren mundua daukagu aurrean esperantza bidean. Ez
dakit asmatu dogun. Hor gabilz ahalak egiten, irakasle eta ikasle
erdaldunak euskalduntzen eta horra ezkerokoak egiten. 

Gaurko gure erdaldun ume eta gazteentzat aurgora handia da eus-
kera ikasi eta erabiltea. Arrazoiak ugari dira. Batetik, oraindino, sendi
erdaldunak, bestetik kaleko giroa, eguneroko informazino medioak,
eta abar luze baten ondoan gaurko munduko tresneria sofistikatuen
presentzia. Arin bizi gara, arinegi, kotxez bada, pit-pit eginda bagoaz,
telefonoz edo ordenagailuz mezuka mundurik aramaio, kaletik musi-
kotsean aurikularrak belarrietan dirala. Berba baten esanda, alkar en-
tzuteko asti barik bizi gara, etxe barruan bertan be. Ekonomia hiz-
kuntzan bertan be sartu jaku eta praktikotasunera joten dogu euskal
kontzientziaren faltaz. Jakina, nagusientzat gatxa bada kontzientzia-
tzea zer ete da DBHko batentzat? Aldamino onak beharko ditu gaur-
ko gaztetxo batek euskeraren etxea ondo eraiki gura badau.

Euskeraren aldaminoak aipatu doguz eta baikortasunean oinarri-
tuz, badaukaguzala uste dot eta asko gainera, geroago eta gehiago,
baina etxe modu bakotxak bere aldaminoak behar ditu. Barakaldo-
rako aldamiajea erabili ete leiteke Zeberion edo Bermeon, esaterako?
Politikaz antza bai, didaktika eta pedagogiaz ez horixe! Zertan gabilz
ba orduan?

Bizkaian gagoz eta bizkaiera bizirik daukagun etxe honek be, bere
tratamentua behar dauela uste dot denporaz gagozan bitartean. Gero
berandu izango da. Dagoeneko, euskaldun zahar askori hauxe gerta-
tu jako: batua ikasi guran, norberea landu ez, eta gero nahaste-borras-
tea edo erderara jo.
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Euskeraren ardurea daukien ente publikoek kontu handiz eta zin-
tzotasunez hartu beharko leukie problematika hau. Gauza bat da hiz-
kuntzaren politika ete beste bat hizkuntzaren didaktika eta pedago-
gia, eta euretarako neurri egokiak eskatzea. Zentzunezko didaktika
eta pedagogiak, besteak beste, materialgintzara garoaz eta egin be egin
egin dira bizkaiera nagusi dan lurralderako be material didaktikoak.
Baina, nok erabilteko, praktikan ia danean euskera “batua” exijitzen
bada. Baina zer exijitu behar da, euskera batu estriktoa ala euskalkien
iturririk harako euskera batu aberatsa?

Ha u s n a rketa honen barruan, datu konkretu eta eredugarri bat
imini gura neuke adibide lez. Ha u xe: Euskaltzaindiak, 1999an,
“Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa. ANTO LO G I A” argitaratu eban.
L i b u ru ederra benetan, proiektua aurrera zehatz eta zintzo ero a t e n
bada. Baina “Atarikoak, XVII-XVIII, orrialdeetan “Ohiko euskal min -
tzamoldeen ANTO LO G I A” i ze n b u rupean, lapurtera ederra dager.
Nok, zergaitik eta ze rtarako idatzi dauen baino ez da sarrera hori.
Eu s k a l t z a i n d i a ren sinaduraz agert zen diran orrialde biotan zo rtzi bider
a g e rt zen da genitibo objetiboa, lapurt e r a ren beste ezaugarri gehiago ez
a i p a t ze a r ren. Oso ondo deritxat. Hor agert zen dana euskera batua
bada, zergaitik ez da egiten beste hainbeste bizkaiera ederragaz, esate
baterako? Benetan be, hor agert zen diran orrialde biak, hor bestean
edo hainbat aberatsago idatzi leitekez bizkaieraren ederretik, hoba ez !

Hasieran esan dot hausnarketak egiten nabilela eta bakotxak hartu
daizala gura dauzan moduan. Hemen euskera dago jokoan, Euskal
Herriko danon betiko euskera, etorkizunera bideratu gura eta behar
doguna . Ondo dagoena ondo dago, baina zuzendu edo eta gehitu
behar dana arteztu eta ugaritu egin behar da, zintzo egin be, euskera
osotasunean hartuz, hots, idatz-mintzean.

Nik neuk badaragoiot eragon be ahal dodan neurriko lana egiten
bizkaieraren edertasunak jaso, idatzi eta etorkizunera bideratzen eus-
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kera batua batuago egiteko. Hor daukazuez nire liburuak, bizkaieraz
zein batuaz argitaratuta, ikerketa, ipuin, fabula, eleberri, bertso, ohi-
tura, alegia, eta abar luze baten itxuran, eranskin lexikalak eta ganeti-
koak bitarteko. Zertarako? Ba, tabula rasa egin beharrean, non zer
dagoen bizirik adieraziz, besteak beste, Orotariko Euskal Hiztegia,
Euskal Gramatika eta abar luze bat aberasteko zein betiko galdu.

“Balizco oleac burdiaric ez” gertatu ez daiten, tertzioz hartu behar
dira neurriak. “Min bako arrana ugerrak jan” dinosku herri-esaerak,
baina zelan itxiko deutsagu ugertuten gure bateko besteko herri-eus-
kera ederrari? Batu, jorratu eta landu daiguzan herri-euskeraren zuz-
tarrak etorkizuneko euskal landara barrien garapenerako. “Gurasoak
dana deutso zor umeari”. Geuk be bai euskeraren etorkizunari!
“Denporeak agertuko deusku edurra mendian!”

Urak handi itsasoan
zuhaitz ugari basoan,
euskaldun izan, euskeraz bizi
geure bizitza osoan.

Herri euskera biziaren balioa norainokoa dan erakusteko, zer
hobeagorik herririk harako etnotestu bat hartu, bizkaiera literariora
aldatu eta azkenik euskera batura eroatea baino, aurrean esaneko guz-
tiari eusteko. Aikomen:

KASTREJANAKO ZUBIA
(Justo Artiñano. Etsazo-Zeberio. 1977an 83 urte)

ETNOTESTUA

“Ori Kastrejanako subi orren kontu famau ori lelengos nori en-
tzun nauntzen baino esta baie bardin dotzo, kontau ingotzut pipila-
dureak urtetako modukoa da ta. Sur entzuisu ia!
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Aitu. Gure sarrari entzunda daukotziet, andik i Kastrejenatiperako
egi barreneko errekarroan erreka bataoela, ixena estakitzut baie aloso-
ko errekeak ixin beadau seguru.

D´errekea gora goasela, Pagasarrire inean mutil bepisi sen, erreke-
ari deutsala ineko errotako semea. Ganeko mutile, etxagune da modu
onekoa, obeto es, ser? eta denpora atan errotarie!

Errekean bestalderdien, labrantzetze andi beten neskatxi eder bat
bixi sen. Etze onekoa au be. Labrantzeagas ganera ardierrebañuek eta
ganadu eliek eukiesan. Neskatoa bera be esan arantza orrantzakoa
gero! Berba baten esanda, errekadu in d´etzerako modukoa. 

Da, klaro, errekadu inde edo eurekitan ebatzite, bata pesteari guri-
xine auki autzien eta an ebisen jaunekobean bata bestean atzean pla-
geak arturik.

Lenao, es gaurko antzean, mutile yoaten san neskatxiegana, iturri-
kuretako atxaki edo bestean bategas, katue urdaien atzeti yoaten dan
moduen t´es besterantza.

Kontue da ba se, mutil orrek e, errekea pasetako, arripausuetatik
in bear ixiten auen aronakori, lenao bakisu, arripausuek asko erabil-
ten sirean segaiti se subigintzea asko kostetan san. Sureskoa ineskero,
denporeagas usteldu iten san Arasgarrastakas in arren be, arean geao,
baie tertzio bateraskero a be usteldu iten san. Arrisko subiek ostera,
orripai, orrik i aloso agoantetan aurien, gaur be bai, batesbe kamiño-
subiek, naite ondiño aldibeteko arri utzesko subiek sutunik egon.

Da, ba, olan dabisela, gaulendi edo arrasti berandu beten eurie
botalean asi i isen da denodu gustiegas eragoion eragon be inisitu ta
gusti. Da ser? Ba errekeak ur andiekas gora in eta arripausuen gerixa-
ripes. Ai ene!

Mutile yoan san, beti letxe, baie uriolas geroko ur andietatik esin
pasau errekean bestalderdire. Neskatxie barris an i egoan etxoten,
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kargu artute eta mutile tipirrika eta arteak artu esinik ikusikeran
badiñotzo:

– Es ai artegatu ba egun batekoagaitik, biger be egunek argituko
yok eta yoango dosak errekarroko urok bere serera, bere lekure, es eis-
tek in epebako tipirririk. D´uger iten atomau be es ai in e, urek
eroangoa ta!

– Ser diñona? Yoan es iteko diñostena? Yoan es baño, lenao infer-
nuko deabrueri berberari gedar in! Ikusikona!

– Es eik in olangorik e Jaungoikoaren amorsantuegaitik sein bear
estanan bat gañetu eta betiko damutu. Aistu es eik in a aldibeteko
sereko seran maldasiñoa gero!

Baie, a mutile gelditakorik es egoan eta neskatxiek esanak esanda
be, deabrueri berari es otzen ba santzoa bota!

Santzo-alauri ori bota bauen ba se, inisitue bera baño be arinago
plantau i yakon deabrue bere ondoan eta:

– Ser beostek mutil ain estu ta larri egoteko?

– Ser beodan? Subie, arrisko subie ni naure neskatxiegana yo a t e k o.

– Ori baño espok atoan ingo yata, baie biger eguskiek urten ordu-
ko subie in akabetan bayoat, ireak in yok, ire arimea nautzako. Ser
deretxok orreri?

– Inde yaok! Subie istek eta kitu! -erantzun i otzen mutilek odo-
lak ur iteko moduen, ser esaten auen be estakiela-.

Mutilek esan bausen ba se berbok, asten dire deabruok subiginen
eta mutil ori be bai, baie batesbe errekas bestaldeko neskatxie bildur-
sartuen bildursartuegas burue errekara bota alestala be, gora-goraka
eta irrintzaka asi san. Es egoan sereginik! 
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Gaubek aurrera in ala neska-mutilok es ekien nora yo eta alan-
gonbaten neskatxieri bere etzeko sarrari entzuneko sera, ori eguskien
koplea etorri yakon gogora:

“ Eguskie badoa 
bere amagana
biger etorriko da
egun ona bada”.

Eta seruko laño arteko bitargietati bitarteka ikusten auen itargia-
ri begitu eta badiñotzo berbaltu eta gusti sartzamendian estariko
eguskiari:

– Eguski, badakit berorrek al dauena, baie inondik gura baleu
urtengo leuke biger apurtxu bet lenao, orriteabruok subiginen akabau
baño lentxuago. Estaki beorrek seinbepaño gurago neunken subi ori
inakabau es itea nire gurixineko mutilen arimea libretako deabruota-
rik, sar on in gaitean! Dandipe, eskerrikasko, Eguski, su sau barik
eskara eser da, agur, biger arteño!

Da, ser pasau sen? Ba, aitu, deabru eta prakagorriok, arriotz eta
erremintotzean ebisela, estau urtetan ba tertzioa baño piti bet arin-
txuago eguskiek subie arri beten faltan daukiela! Akordatzakoalangoa
artu audien parte txarrekook.

Deabruok, orduen, podere barik lotu i sirean amorru-gedarres eta
neskatxieri esker mutilek es i auen bere arimea betiko galdu. Grasiek,
ostaintxean ganeko bajesea isingo san etze bietarako? Andik geroago
batera, bata gisondu ta bestea andratu eskero, eskondu in i sirean
mutilen etxaguntzara, da urteagarrenerako asbegi onakas yayo jakien
lelengo orpogorrie. Arreskero alkarpoderoso in sirean bikuntzeari
itxita. 

Kontau ninauk in dotzut au kontu au, baie ikusi nok ingo ete
auen e? Batepaki!”
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BIZKAIERA LITERARIOA

Hori Kastrejanako zubi horren kontu famatu hori lehenengoz
nori entzun neutsan baino ez da baina bardin deutso, kontatu egin-
go deutsut pipiladureak urtetako modukoa da eta. Zuhur entzun
egizu ia!

Aditu. Gure zaharrei entzunda daukotsiet, handik i Kastrejanatik
beherako hegi barreneko errekarroan erreka bat dagoela, izena ez
dakitsut baina alosoko errekeak izan behar dau, seguru.

Eta errekea gora goazela, Pagasarrira einean mutil bat bizi zan,
errekeari deutsala egineko errotako semea. Ganeko mutila, etxaguna
eta modu onekoa, hobeto ez, zer? eta denpora haretan errotaria!

Errekearen bestalderdian, labrantzetxe handi baten neskatxi eder
bat bizi zan. Etxe onekoa hau be. Labrantzeagaz ganera ardierreba-
ñuak eta ganadu eliak eukiezan. Neskatoa bera be ez zan harantza
horrantzakoa gero! Berba baten esanda, errekadu egin eta etxerako
modukoa. 

Eta, klaro, errekadu eginda edo eurekitan ebatzita, batak besteari
guraizana euki eutsien eta han ebilzan jaunekobean bata bestearen
atzean plageak harturik.

Lehenago, ez gaurko antzean, mutila joaten zan neskatxiagana,
iturrikuretako atxaki edo besteren bategaz, katua urdaiaren atzetik
joaten dan moduan eta ez besterantza.

Kontua da ba ze, mutil horrek e, errekea pasetako, harripausue-
tatik egin behar izaten eban haronako hori, lehenago badakizu,
harripausuak asko erabilten ziran zergaitik ze zubigintzea asko kos-
tetan zan. Zu rezkoa egin ez k e ro, denporeagaz usteldu egiten zan.
Harazgarraztakaz egin arren be, arean gehiago, baina tertzio batera
ez k e ro ha be usteldu egiten zan. Harrizko zubiak ostera, horre e k
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bai, horreek e aloso agoantetan eben, gaur be bai, batez be kamino-
zubiak, nahita oraindino aldi bateko harri hutsezko zubiak zutunik
e g o n .

Eta, ba, holan dabilzela, gaulendi edo arrasti berandu baten euria
bota ahalean hasi ei zan eta denodu guztiagaz eragoion eragon be ini-
zitu eta guzti. Eta zer? Ba errekeak ur handiakaz gora egin eta harri-
pausuen gerizarik be ez. Ai ene!

Mutila joan zan, beti letxe, baina uriola ezkeroko ur handietatik
ezin pasau errekearen bestalderdira. Neskatxia barriz han ei egoan
etxoten, kargu hartuta eta mutila tipirrika eta arteak hartu ezinik iku-
sikeran badinotso:

– Ez hadi artegatu ba egun batekoagaitik, bihar be egunak argitu-
ko jok eta joango dozak errekarroko urok bere zerera, bere lekura, ez
eistak egin epebako tipirririk. Eta uger egiten atomatu be ez hadi egin
e, urak eroango hau eta!

– Zer dinona? Joan ez egiteko dinostena? Joan ez baino, lehenago
infernuko deabruari berberari gedar egin! Ikusiko dona!

– Ez egik egin holangorik e Jaungoikoaren amorsantuagaitik zein
behar ez danen bat gainetu eta betiko damutu. Ahaztu ez egik egin ha
aldi bateko zereko zeraren maldizinoa gero!

Baina, ha mutila gelditakorik ez egoan eta neskatxiak esanak esan-
da be, deabruari berari ez eutsan ba zantzoa bota!

Zantzo-alauri hori bota baeban ba ze, inizitua bera baino be ari-
nago plantatu ei jakon deabrua bere ondoan eta:

– Zer behar deustak mutil hain estu eta larri egoteko?

– Zer behar dodan? Zubia, harrizko zubia, nire neure neskatxia-
gana joateko.

86

Juan Manuel Etxebarria Ayesta



– Hori baino ez badok atoan egingo jak, baina bihar eguzkiak
urten orduko zubia egin akabetan bajoat, hireak egin jok, hire arimea
neuretzako. Zer deretxak horri?

– Eginda jagok! Zubia egistak eta kitu! -erantzun ei eutsan muti-
lak odolak ur egiteko moduan, zer esaten eban be ez dakiala-.

Mutilak esan ba ebazan ba ze berbok, hasten dira deabruok zubi-
ginen eta mutil hori be bai, baina batez be errekaz bestaldeko neska-
txia bildursartuaren bildursartuagaz burua errekara bota ahal ez dala
be, gora-goraka eta irrintzaka hasi zan. Ez egoan zereginik! 

Gauak aurrera egin ahala neska mutilok ez ekien nora jo eta halan-
goren baten neskatxiari bere etxeko zaharrei entzuneko zera, hori
eguzkiaren koplea etorri jakon gogora:

“Eguzkia badoa 
bere amagana
bihar etorriko da
egun ona bada”.

Eta zeruko laino arteko bitargietatik bitarteka ikusten eban itar-
giari begiratu eta badinotso berbaltu eta guzti sartzamendian estariko
eguzkiari:

– Eguzki, badakit berorrek ahal dauena, baina inondik gura baleu
urtengo leuke bihar apurtxu bat lehenago, horreek deabruok zubigi-
nen akabatu baino lehentxuago. Ez daki berorrek zeinbat baino gura-
go neuken zubi hori egin akabatu ez egitea nire guraizeneko mutila-
ren arimea libretako deabruotarik, zahar on egin gaitezan! Dandik be,
eskerrik asko, Eguzki, zu zeu barik ez gara ezer eta, agur, bihar arte-
raino!

Eta, zer pasatu zan? Ba, aditu, deabru eta prakagorriok, harriots
eta erremintotsean ebilzala, ez dau urtetan ba tertzioa baino piti bat

87

Euskeraren gaurko erabileraz



arintxuago eguzkiak zubia harri baten faltan daukiela! Akordatza-
koalangoa hartu eben parte txarrekook.

Deabruok, orduan, podere barik lotu ei ziran amorru-gedarrez eta
neskatxiari esker mutilak ez ei eban bere arimea betiko galdu.
Graziak, osterantzean ganeko bajezea izango zan etxe bietarako?
Handik geroago batera, bata gizondu eta bestea andratu ezkero,
ezkondu egin ei ziran mutilaren etxaguntzara, eta urteagarrenerako
hazbegi onakaz jaio jakien lehenengo orpogorria. Harrezkero alkar-
poderoso egin ziran bikuntzeari itxita.

Kontatu nik neuk egin deutsut hau kontuau, baina ikusi, nok
egingo ete eban e? Batek badaki! 

EUSKARA BATUA

Hori Kastrejanako zubi horren kontu famatu hori lehenengoz
nori entzun nion baino ez da baina berdin dio, kontatu egingo dizut
pipiladurak irteteko modukoa da eta. Zuhur entzun iezadazu ia!

Aditu. Gure zaharrei entzunda daukotsiet, handik i Kastrejenatik
beherako hegi barreneko errekarroan erreka bat dagoela, izena ez
dakitsut baina alosoko errekeak izan behar du, seguru.

Eta erreka gora goazela, Pagasarrira einean mutil bat bizi zen, erre-
keari deutsala egineko errotako semea. Ganeko mutila, etxaguna eta
modu onekoa, hobeto ez, zer? eta denbora hartan errotaria!

Er re k a ren bestalderdian, labrantze t xe handi baten neskatxi eder bat
bizi zen. Et xe onekoa hau ere. Labrantzeagaz ganera ard i e r rebañuak eta
ganadu eliak zeuzkaten. Neskatoa bera ere ez zen harantza horrantza-
koa gero! Berba baten esanda, errekadu egin eta etxerako modukoa. 

Eta, klaro, errekadu eginda edo eurekitan ebatzita, batak besteari
guraizana eduki zioten eta han zebiltzan jaunekobean bata bestearen
atzean plageak harturik.
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Lehenago, ez gaurko antzean, mutila joaten zen neskatxiagana,
iturrikuretako aitzaki edo besteren bategaz, katua urdaiaren atzetik
joaten den moduan eta ez besterantz.

Kontua da ba ze, mutil horrek e, errekea pasatzeko, harripausue-
tatik egin behar izaten zuen haronako hori, lehenago badakizu, harri-
pausuak asko erabiltzen ziren zergatik ze zubigintzea asko kostatzen
zen. Zu rezkoa eginez gero, denboragaz usteldu egiten ze n .
Harazgarraztakaz egin arren ere, arean gehiago, baina tertzio batera
ezkero hura ere usteldu egiten zen. Harrizko zubiak ostera, horiek
bai, horiek i aloso agoantatzen zuten, gaur ere bai, batez ere kamino-
zubiak, nahita oraindino aldi bateko harri hutsezko zubiak zutunik
egon.

Eta, ba, holan zebiltzala, gaulendi edo arrasti berandu baten euria
bota ahalean hasi ei zen eta denodu guztiagaz eragoion eragon ere ini-
zitu eta guzti. Eta zer? Ba errekak ur handiakaz gora egin eta harri-
pausuen gerizarik ere ez. Ai ene!

Mutila joan zen, beti letxe, baina uriola ezkeroko ur handietatik
ezin pasatu errekaren bestalderdira. Neskatxia berriz han ei zegoen
etxoiten, kargu hartuta eta mutila tipirrika eta arteak hartu ezinik
ikusikeran badinotso:

– Ez hadi artegatu ba egun batekoagatik, bihar ere egunak argitu-
ko dik eta joango dituk errekarroko urok bere zerera, bere lekura, ez
iezadak egin epebako tipirririk. Eta uger egiten atomatu be ez hadi
egin e, urak eroango hau eta!

– Zer diñona? Joan ez egiteko dinostana? Joan ez baino, lehenago
infernuko deabruari berberari gedar egin! Ikusiko duna!

– Ez ezak egin holakorik e Jaungoikoaren amorsantuagatik zein
behar ez denen bat gainetu eta betiko damutu. Ahaztu ez ezak egin
hura aldi bateko zereko zeraren maldizioa gero!
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Baina, hura mutila gelditzekorik ez zegoen eta neskatxiak esanak
esanda ere, deabruari berari ez zion ba zantzoa bota!

Zantzo-alauri hori bota bazuen ba ze, inizitua bera baino ere ari-
nago plantatu ei zitzaion deabrua bere ondoan eta:

– Zer behar didak mutil hain estu eta larri egoteko?

– Zer behar dudan? Zubia, harrizko zubia, nire neure neskatxia-
gana joateko.

– Hori baino ez baduk atoan egingo zaik, baina bihar eguzkiak
irten orduko zubia egin akabatzen badiat, hireak egin dik, hire arima
neuretzat. Zer deritzak horri?

– Eginda zegok! Zubia egidak eta kitu! -erantzun ei zion mutilak
odolak ur egiteko moduan, zer esaten zuen ere ez dakiela-.

Mutilak esan ba zituen ba ze berbok, hasten dira deabruok zubi-
ginen eta mutil hori ere bai, baina batez ere errekaz bestaldeko nes-
katxia bildursartuaren bildursartuagaz burua errekara bota ahal ez
dela ere, gora-goraka eta irrintzaka hasi zen. Ez zegoen zereginik! 

Gauak aurrera egin ahala neska-mutilok ez zekiten nora jo eta
halakoren baten neskatxiari bere etxeko zaharrei entzuneko zera, hori
eguzkiaren kopla etorri zitzaion gogora:

“Eguzkia badoa 
bere amagana
bihar etorriko da
egun ona bada”.

Eta zeruko laino arteko bitargietatik bitarteka ikusten zuen ilar-
giari begiratu eta badinotso berbaltu eta guzti sartzamendian estariko
eguzkiari:

– Eguzki, badakit berorrek ahal duena, baina inondik gura balu
irtengo luke bihar apurtxu bat lehenago, horiek deabruok zubiginen
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akabatu baino lehentxuago. Ez daki berorrek zenbat baino gurago
nukeen zubi hori egin akabatu ez egitea nire guraizeneko mutilaren
arima libratzeko deabruotarik, zahar on egin gaitezen! Dendik ere,
eskerrik asko, Eguzki, zu zeu barik ez gara ezer eta, agur, bihar arte-
raino!

Eta, zer pasatu zen? Ba, aditu, deabru eta prakagorriok, harriots
eta erremintotsean zebiltzala, ez du irteten ba tertzioa baino piti bat
arintxuago eguzkiak zubia harri baten faltan daukatela!
Akordatzakoalakoa hartu zuten parte txarrekook.

Deabruok, orduan, botere barik lotu ei ziren amorru-gedarrez eta
neskatxiari esker mutilak ez ei zuen bere arima betiko galdu. Graziak,
osterantzean ganeko bajeza izango zen etxe bietarako? Handik geroa-
go batera, bata gizondu eta bestea andratuz gero, ezkondu egin ei
ziren mutilaren etxaguntzara, eta urteagarrenerako hazbegi onakaz
jaio zitzaien lehenengo orpogorria. Harrezkero alkarpoderoso egin
ziren bikuntzari utzita. 

Kontatu nik neuk egin dizut hau kontuau, baina ikusi, nork egin-
go ote zuen e? Batek badaki! 

ETNOTESTUA KOMENTATUZ

Honen etnotestuonen funtzio mimetikoa, poetikoa eta sinboliko-
ari gainbegirada bat emonaz, han-hor-hemengo kategoria ezbardine-
tako aipamen batzuk bakarrik egingo dodaz, beti be aberasbidean.

Hau entotestuau, forma aldetik ez eze, mamin aldetik be balio
azkarrikoa da. Euskal Mitologiatik hasiko nintzateke. Izan be, mito
edo eta esaunda baten aurrean gagoz, Eguzkia eta Deabrua aurka
diralarik. Kastrejanako edo beste haragoko deabru-zubi horren mitoa
era askotara kontatzen da, desenlaze pagano, kristau edo eta nahastua
bitarteko.
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Denporaz, aldi batekoa da. Lekuz, Kadaguako errekaren hegietan
kokaturik dagoz, mutilaren etxea eta neskatxiaren etxaguntzako base-
rria, labrantza, artalde eta ganadu elia agiri jakuzala. Kontakizun
lotura lez, bateko mutila eta besteko neskatoa agertzen jakuz alkarren
guraizanean. Azkenean, Eguzkia lagun, neska-mutilak irabazle.

Honen etnotestuonen forma aldera bagoaz, zeinbat gura eta hare-
xenbeste elementu aprobetxagarri aitatu geinkez gaurko bizkaieran
zein euskera batuan erabilteko. Ikuspuntuz ikuspuntu, aikomenzan,
besteak beste:

Fonetika: 

a) Fonema bakotxaren ahoskera (ixena, mutile, etze, yoan, sein,
atoan, baie, etab.)

b) Multzo fonikoak eragindakoa (mutil bepisi, espok, seinbepaño,
etab.)

c) Laburdurak (in, lenao bakisu, es eik in, etab.)

Lexikoa: 

a) Dagoen-dagoenekoa: jatorrizkoa zein mailegua (pipiladurea,
aloso, elie, arean, kamiñosubiek, tipirrika, alauri, bildursartue,
berbaltu, subiginen, librau, tertzio, bajesea, akordatzakoa, orpogo -
rri, alkarpoderoso, denodu, gaulendi, bikuntza, etab.)

b) Traslazio semantikoz erabiltekoa (etxagune, elie, arripausuek,
etab.)

Aditzak:  

a) Erregistroak: hitano, zuka, berorika (ai, yok, dosak, diñona,
diñostena, deutsola, estaki beorrek, etab.)
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b) Erabilera jatorrak (atomau, gañetu, subiginen, inakabau, era -
goion, etab.)

Esaerak: 

a) Zabalduak (katue urdaien atzeti, t´es besterantza.)

b) Lokalagoak (sar on in gaitean; asbegi onakas yayo, etab.)

Esaldiak: 

a) Parataktiko, hipotaktikoak (ser beostek? ser beodan?, etab.)

b) Berreskuratu beharrekoak (nori entzun nauntzen baño esta; sein
bear estanan bat gañetu; seinbepaño gurago neunken; aistu es eik
in, etab.)

c) Euskerarik hara erabiliak.

Joskera:

Orokorrean harturik, euskerarik harakoa. Geure euskal izakeraren
bahetik eralgia eta iraztontzitik irazia maileguetara jo behar izan
danetan be.

Azentua:

a) Berba soltuetan (ésan =/= esán (ez zan), náuntzen=/=nauntzén,
etab.).

b) Multzo foniko eta ganetikoetan (deabrueri berari es otzen bota
ba santzoa; aistu es eik in a aldibeteko sereko seran maldasiñoa
gero!, etab.)

Ikusten danez, bizirik daukagun euskeratik badago bai zer hartu
eta erabili euskeraren etorkizunean.
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Berbaldi honen hasieran lez, 1992ko “Nazioarteko Dialektologia
Biltzarra. Agiriak”-en esaneko berba bardinakaz amaitu gura neuke.
Aikomenzan:

“Hau etnotestuau zein beste edozein, ez da osagile batek anatomia
ikasteko darabilen gorpu bat bezalakoa, herri euskara bizia baino.
Horregatik bizitasunean hartu behar da eta bizirik daukagun etxe zaha -
rra, bota egin beharrean, zutunik dagoela berriztatu behar da eta balia -
garri dena etorkizunera bideratu. Horrek irakurri dizuedan etnotestu
biziorrek edo beste edozein antzerakok ez ote du behar tokia euskararen
etorkizunean? Ni neu, gaurko jarrera ikusirik ezin isildu naiteke eta
Bizkaiko seme zintzo lez, hor doatzue gure irrintzi mingotsa, zein? eta
hauxe: BIZKAIERA BIZI DA ETA EUSKAL HERRIAK ZOR DIO
BIZITZA BATASUNAREN BIDE ZABALEAN.
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