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AURKEZPENA

Litterae Vasconicae Euskeraren Iker Atalak ikerketa-aldizkariaren hamaikagarren
zenbaki honetan, euskal literatura eta hizkuntza gaien gaineko hainbat alderdi
jorratu dira. 

Herri-literaturari arlo ederra eskeini jako ale honetan, testu eta aldaera orain
arte ezezagun zirenak ekarri dira, lehendik ezagunak direnen iturriak zehaztu, eta
bibliografiako datuak osotu. 

Jabier Kalzakortak 1721eko kopla batzuk aztertu ditu. Kopla hauen berri ez
dugu izan orain arte, Eibarko artxiboa berritu eta agirien artean, auzi bateko txos-
tenean, topatu izan diren arte. Horrezaz gainera, maitasun kanta bat, Mendiak
bethe elhurrez hasiera duena aztertu du. Aldaera berriak eskaintzeaz gainera, hain-
bat jakingarri zehaztu ditu azal eta mamiari erreparatuta.

Jesus Antonio Cidek Atharratzeko jauregia Iparraldeko balada ezagunaren ida -
tzizko ibilbidea batu du, lekukotasun guztietan barrena joan eta elkarrekin josiz.

Baladen esparruan, baina Arantzazuren ganeko herri-kantutegiari lotuta,
Paulo Agirrebaltzategik hura osotu eta bibliografia eta iturriak zehaztu ditu. Joan
Karlos Gerrak eta Inazio Omaetxebarriak egindako ekarpenak beren lekuan jar -
tzen ahalegindu da.

Literaturako atalean, XX. mendeko hiru euskal idazle handiren gaineko lan
bana jasotzen da. Andres Urrutiak beste ale bat gehitu deutso Eusebio Erkiagaren
prosazko lanen bildumari. Oraingoan idazle lekeitiarrak Anaitasuna aldizkarian
1953-1960 bitartean idatzitako artikuluak errekuperatu ditu. Sebastian Gartzia
Trujillok Jon Miranderen literatur lanetan oinarrituta, haren pentsaera erlijiosoa
aztertu du. Jose Mari Kortazarrek, bestalde, Juan Mari Lekuonaren lana dauka
aztergai, baina salmoen esparrura begira. Salmoetan edan zuen literatura egiteko,
eta bere literaturako zenbait pasarte kantu gisa geratu dira.
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Beste bi testu zahar datoz ondoren. Asier Bidartek eta Adolfo Arejitak
Elorrioko artxiboan topatutako XVIII. mendeko ziri-bertso batzuk aztertu dituzte.
Eskuizkribua ez da osorik kontserbatu, baina ahaleginak egin dituzte zerbait oso -
tzen. Horrekin batera, testutik eta testuingurutik ateratzen diren beste jakingarri
askorekin hornitu dute lana.

Koldo Ulibarrik 1826an Bilbon argitaratutako Gabon kantak Jose Pablo
Ulibarrirenak direla berretsi du, eta hizkuntzaren ikuspegitik testuaren azterketa
egin du, lexikoaz eta aditzez batez ere.

Hizkuntzalaritza ataleko lan bietan, herri hizkera da ardatza. Lehenengoan
Adolfo Arejitak Don Domingo Zuluagak Ibarrangelun batutako corpus lexikogra-
fikoaren ganeko ohar filologikoak egin ditu; izan ere, ikerlariak bizkai euskeraren
barruan erreferentziatzat jotzen du corpus hori. Eneko Barrutiak, bestalde, herri
hizkera aztertzeko saioa egin du, dialektologian aurrera egingo badugu ezinbes-
teko oinarria delako.

Litterae Vasconicae
Idazketa Batzordea

ADOLFO AREJITA



1721. URTEKO EIBARKO 
KOPLA ZAHARRAK

Jabier Kalzakorta



LABURPENA

Eibarko Udal Artxiboan, Agustin de Ecenarro botikariak 1721ean aurkeztu zuen kereilan,
lekukoen testigantzen artean euskarazko sei kopla daude transkribaturik. Artikulu hone-
tan, erdarazko deklarazioez gainera, euskarazko sei koplak ere transkribatu dira ahalik eta
fidelen. Koplen esangurarekin batera kopletako euskararen ezaugarri zenbait ere aztertu
ditu egileak.

RESUMEN

Entre la documentación del Archivo Municipal de Eibar se encuentra una querella pre-
sentada por el boticario Agustín de Ecenarro en 1721. En este artículo se transcriben fiel-
mente las declaraciones de los testigos y las seis coplas en euskara que figuran en ella. El
autor del trabajo trata de esclarecer el sentido de las coplas y las características de la varie-
dad dialectal de las mismas.

RÉSUMÉ

Parmi les documents conservés aux Archives Municipales d’Eibar se trouve une plainte
déposée par l’apothicaire Agustín de Ecenarro en 1721. Dans cet article sont transcrites
fidèlement les déclarations des témoins et six chansons en basque qui y figurent. L’auteur
du travail s’efforce d’éclaircir le sens des chansons et les caractéristiques de leur variété
dialectale.

SUMMARY

Amongst the papers in the Municipal Archive in Eibar are the documents from a lawsuit
brought by apothecary Agustín de Ecenarro in 1721. The article provides a faithful trans-
cription of the declarations made by witnesses and the six coplas (popular songs) in Basque
included therein. The author teases out the meaning of the coplas and looks at the featu-
res of the dialectal variety they are couched in.



0. Sarrera

Gure udaletako artxiboetako agiri zaharretan agertu ohi dira, usterik uste
gabe, euskaltzaleentzat ere dokumentu harrigarriak. Era honetako aurkikundeak
deserturik mortu, agor eta kiskalgarrienean arrosa gorri guri bat aurkitzea bezala-
koa izan ohi da euskaltzale ederberentzat1; arrosa gorri bat izar-ihintzaren perla-
duria hezea apaingarri duela. Horietako mordoskada bat eman zuen argitara Jose
Maria Satrustegik2, eta, orainago, aspaldi ez duela, kopla-sail bat ardatz harturik
Antxon Narbaizak atondu du 1685ko kopla zaharrak liburua. Liburu eredugarri
horretan era bateko eta besteko ikerketa-lanez hornituak agertzen dira Pedro Uri-
barrenek Tolosako artxiboan aurkitu zituen koplak3. 

Tankera horretako beste kopla-sail zahar baten berri eman nahiko genuke
lantxo honetan. Oraingoan aurkikundea Yolanda Ruiz Eibarko Udal Artxiboko
zuzendariak egina da eta argitara emanak dira gune digitaletan4. Guk lantxo
honetan, koplen argigarri eta aberasgarri, euskarazko koplen transkripzio fidel
bat emateaz gainera, dokumentu osoa ere argitara eman nahi genuke. Ez dugu
ahaztu behar koplen hitzek “testua” osatzen badute, “testuingurua” auzian parte

11

1 Honelaxe dio Serapio Mugicak bere “El vascuence en los archivos municipales de Guipuzcoa” RIEV II, 1908, 723-733 or.
Honelaxe hasten du bere artikulua: “Ya lo dije en otra ocasión. Cuando yo comencé a arreglar los Archivos Municipales de
Guipuzcoa por encargo de la Excma Diputación Provincial, era creencia general entre las personas que se ocupaban del pasa-
do de nuestro país, la de que iba a encontrar en aquellos depósitos de papeles muchos documentos escritos en lengua vas-
congada, y sin embargo no ha sido así. Algunos, muy pocos, he hallado escritos en latín y todos los demás están en lengua cas-
tellana, con muy raras excepciones”.

2 Satrustegi, Jose Maria: “Versos satíricos vascos del año 1619”, Príncipe de Viana, 78-79 zk., 1960, 137-144 or. “Documentos
vascos del año 1664 en un proceso matrimonial de Oyarzun”, FLV 33 zk., 1979, 529-548 or. “Contribución al fondo de textos
antiguos vascos”, ASJU 12-13 zk., 1978-1979, 229-245 or., “Nueva contribución al fondo de textos antiguos vascos”, ASJU 15 zk.,
1981, 77-104 or.

3 Narbaiza, Antton et allii, 1685eko kopla zaharrak, Ego Ibarra, 1992. Liburuko punturik gehienak Antxon Narbaizak eginak
dira. Hitzaurrea Jaun San Martinek egina da. Metrika kontuak Juan Mari Lekuonak ikertzen ditu. Musika kontuak José Igna-
cio López de Luzuriagak.

4 http://egoibarra.com/albisteak/”Eibarko Artxiboak Eskribautzako (1537-1866) 158-kaxa berreskuratu ditu” / kontsul-
ta: 2009-12-04 eta http://sustatu.com/1257758337 / “XVII. Mendeko euskarazko kopla batzuk aurkitu dituzte Eibarren”/
kontsulta: 2009-12-04.
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hartu zutenen testigantzek osatzen dutela (testigantzak, auzia jarri zuen botika-
riarena zein auzitegira deituak izan ziren testigu edo lekukoena.) Gure lana,
beraz, oinarriak jartzea da batez ere, gerora ikerlariei dokumentu osoa eskaintze-
ko. Langintza horretan ezinbestekoa izan dut Yolanda Ruiz eta José Gregorio Gon-
zález jaun-andre prestuen laguntza estimagarria. Bihoazkie lerro hauen bidez ene
eskerrik handi eta bihozkorrenak.

Artikulu honetan transkribatu eta iruzkinduko ditugun koplak orain dela ia
hirurehun urtekoak dira. Kopla hauek gure begiz ikusirik “zaharrak” ditugu. Ez
dute, jakina, Manuel Lekuonak aztertu zituen “kopla zaharren” tankerarik. Beste-
la esan, guk bestetan aztertu ditugun eske-kopla zahar zein dantza-kopla zahar direla-
koekin ez dute zerikusi handirik. Antxon Narbaizak argitara zituen 1685 urteko
koplekin, ostera, berdintasun handia dute. Garai eta leku berdintsukoak direnez,
aldi-aldeak berdintsuak direnez, horrexegatik izendatu ditugu lantxo honetan ere
“kopla zaharrak”.

Testuen zahartasunari gagozkiola, euskal alorrean ez ditugu holako testuak
ugari. Eibarko beste erreferente bat harturik, Juan Antonio Mogel (1745-1802)
jaio baino mende laurdentsu bat lehenagokoak dira5. Eibarko 1721eko kopletan
agertzen den euskararen aldi-aldeak kontuan izanik, 1754ko Eibarko Ordenantza
Munizipalak hurbil daude.

Esan dezagun, bestalde, dudarik txikienik gabe, koplak kantatzea bizkai-eus-
kera egiten zen eremu zabal batean (zein Bizkaian zein Gipuzkoako mendebalde-
an) ohikoa zela. Mogelen lehen autuko sabaiko koplari mozkorraren sailtxoari eta
Juan Antonio Zamakola (1759-1819) arratiarraren Historia de las naciones vascas
liburuko aipamenari, zorionez, oraingo kopla sortatxoarekin beste testigantza bat
erantsi geniezaieke6.

1. Auzia. Botikariaren zein auziperatuen testigantzak

Epaitegira hainbat testigu deituak izateko koplak ez ziren eztenik gabekoak
izango. Jose Maria Satrustegik Azkoitiko 1566ko udaberriko paskinen berri eman
zuenean7 argi azaldu zuen moduan, kantuen atzean edo azpian dagoen pozoia ez
da beti atzematen erraza. Gure kopletan ere badirateke oraingo begiz ondorioz-
tatu ezin ditugun alderdi ezkutuak. Nola azaldu hitz bitan gertatua? Auziaren zer-
nolak ematea ez da erabat erraza. Auziko dokumentuan dauden testigantzetako

JABIER KALZAKORTA

5 Zehatz esateko hogeita lau urte lehenagokoak. Datari gagozkiola, J.A. Lakarrak publikatu zituen ”Bertso bizkaitarrak
(1688)”, ASJU, XVIII-2, 1984, 89-184 or. eta Antton Narbaizak argitara zituen Eibarko 1685eko kopla zaharrak garai beretsukoak
dira.

6 Ez dago esan beharrik. Laguntzaile guztiei neure esker ona agertuaz batera, lan honetako akats edo okerrak neure gain
hartzen ditut. 

7 Satrustegi, Jose Maria, “Miscelánea de textos antiguos vascos”, FLV, 1991, 283-300 or.
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zehaztasunak apur bat hurbiltzen gaituzte orduko egoerara. Hona, hitz bitan, ger-
tatu zenaren laburpen bat:

Agustin de Ezenarro botikaria gonazale amorratua da. Itxurak direnez, Lekei-
tiotik bota zuten kontu edo arazo beragatik eta Eibarren dagoela berdin jarraitzen
du, emakumeei etengabe erasoz. Baliteke Lekeitiotik botea izatea tabako-hautsa
sudurretatik etengabe hartzen duelako ere. Badirudi, garai urruti hartan, tabako-
rria erretzea baino tabako-hautsa sudurretatik hartzea zela gaizkiago ikusia.

Herriko botikaria, jakina, ez da nornahi. Handikia da eta emakume handiki-
zalea ere bada. Bestela esan, dama ederren zalea da. Dama hitzak emakume han-
dikia adierazi nahi du, jakina. Garai bateko ehule, gorule eta jostunek baino mai-
la handiagokoak ziren damak. Baserri-etxe txiki eta kale-etxe tutu estuetan bizi
beharrean, jauregi eta dorre-etxe apain eta nasaietan bizi ziren damak.

Eibarko herri kaskoa hazi denean, Arrabalean badira handi-etxeak edo handi-
ki-etxeak. Eibarko Arrabaleko8 erreferentzia gutxi balitz, badator oraindik ere gor-
detzen den Eibarko kale baten izena: Arragueta9. Agustin de Ezenarro botikariak
hor aurkitu nahi ditu dama ederrak, berdin da ezkondu zein ezkongai izan, denei
erasotzen omen die gure jaun lotsagabeak. Gure jaun botikariak badu, itxurak
direnez, ezizen bat: Trupin. Trupin delakoak Agustin hitzaren laburdura soila ote
da edo beste zerbait ezkutatzen du atzean? 

Garaitsu hartako bi Agustin (de) Ezenarro aurkitu ditugu. Bata Agustin Eze-
narro Manrique, Lekeition, 1698ko maiatzaren hamarrean jaioa, Agustin Ezena-
rro Ugarte eta Maria Antonia Manriqueren semea; eta bestea, Agustin Ezenarro
Igarte 1669ko urriaren 12an Elgoibarren jaioa, Agustin Ezenarro Mispilibar eta
Maria Josefa Igarte Olazaranen semea. Lehenak hogeita hiru urte izango zituen
1721ean, bigarrenak berrogeita hamabi.

Jende xehearen berriketagai maiteenetariko bat handikien ibilera okerrak
dira. Ibilera okerretan, jakina, gozamenik handiena ematen duena handikien
irristada eta erorikoak izango ziren orduan ere10. Gure kasu honetan ere, koplak

1721. URTEKO EIBARKO KOPLA ZAHARRAK

8 Yolanda Ruizek adierazi didanez Arrabala Markinarako bidean zegoen. Han zegoen monja agustindarren konbentu zora-
garria –Lekeitiotik etorriak, hain zuzen– eta handietxeak ere bai. Ibarra de Suso eta Ibarra de Yuso etxeak Arrabalean zeuden.
Arrabala 1685eko kopletan ere badator, errebaleko Kalean dio, hitzez hitz, birritan. Gure dokumentuan aipatzen den Aldasa ere
badago.

Garaitsu haretako berriak eta lurtamuak ikusteko jo bedi Javier Elorza Maiztegi, Eibar: Orígenes y evolución: siglos XIV al XVI
liburura (Eibar: Eibarko Udala, Ego Ibarra, 2000).

9 Testigantzetan Aldasa toponimoa ere badator. Kale-izena ere ba omen da, esan didatenez. Izenak berak salatzen duenez,
“aldats” handia omen dago.

101685eko Eibarko kopletan inon baino hobeto ikusten dugu handi-mandien kontrako jarrera. Ibarrekoak aipatzen dira
kopla horietan. Errebalekoak ziren Ibarrekoak eta handikiak. Gure honetan botikarioaren eta dama eder handikien kontra-
koak ditugu.

Nola ez aipatu hainbat bertso-paperetan ematen diren labainkada edo erorikoak. Adibide polita da, esaterako, Etxahunek
Delphin Roger-en emaztearen kontra ondu zuen Gaztalondoko prima anderia, 1836koa. Kanta honetako bosgarren ahapaldian
Delphin Roger-en kontra ere egin zuen Etxahunek. 
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ehule eta goruleen bileretan kantatzen direla agertzen da jakile baten testigan -
tzan. Era honetako testigantzak bat baino gehiago daude. Halaxe dio, esaterako,
Maria Angela de Ola Azpiak “una noche hauiendo concurrido a hilar en la cozi-
na de Joseph de Arana…”. Ez dago dudarik, hemen agertu ditugunak baino kopla
gehiago izango zirela kantatu zirenak, gure testigantzetan ere argiro eta garbiro
azaltzen denez. Neguko artazuriketek familia bateko etxeko guztiak hartzen zituz-
ten, eta kontu zein kanturako egokiak ziren. Edozein eratako etxebarruko bilerak
ere ahozko literaturaren gertaleku aberatsak ziren. Era berean, sukaldeetan,
neguko gau luzeetan, emakumeen bileretan aurrera ateratzen ziren ehungintza-
ko lan neketsu eta amaigabeak –iruetak, goruetak, ezpatetak eta linoaren inguru-
ko beste langintzak– beren-beregiko lekua eskaintzen zuten ipuin, kopla eta aba-
rretarako11. Mogelen Peru Abarca lanean agertzen den ehuleen kantuaren bestal-
dean zeuden kontu eta istorio gordinagoak ere garanduko ziren, dudatzaka.
Bilera hauek, askotxotan, gau beranduan goizalde zaharrak arte luzatuko ziren12. 

JABIER KALZAKORTA

11 Kontu hau, bestalde, ez da bakarrik euskal herrietakoa. Luis Mateo Diaz idazleak askotan aipatu ditu berak umetan Leo-
nen ezagutu dituen filandones direlakoetan ematen ziren ipuin, kontu eta kantuen berri.

12 Jakina, behin gaueko hamabiak ezkero ehule eta iruleak gosetzen zirenean, gaueko hamabiak inguruan sorgin-afaria
deritzan afaria egin ohi zuten. Sorgin-afari honen testigantza Julian Alustizak eta abarrek eman digute.

Eibar, Ardanza zubia, XX. mende hasieran.
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Ekarri dezagun adibidetzat José Patricio Astarloaren pasarte bat (Urteco domeca
I tomoa, 19 or.) :

Crijadu, crijadai, euren ugazabac doctrinia iracasten ezpadeutze, etza-
que falta icasteco moduba; euquico dabe lagun, edo adisquederen bat,
nori erregutu, iracatzi dijuela. Alcarregaz joco, barriqueta, eta venturaz,
gauzaric galgarrijenetan emoten dau demporia, iragoco balebe doctrinia
alcarri itanduten, dudatzaca, ondo jaquingo leuquee. Neguco gabetan
sutonduan gorubetan, edo beste cereguinetan dagozanian, murmurazi-
noe, hipuin ezain, verba lotzagarri, eta barriqueta gangar orde, alcarri doc-
trinia itandu, eta daquijanac eztaquijanari iracasten emongo balitz, guraso,
ugazaba, seme, eta crijadu gustijac, ondo, eta ondo jaquingo leuquee.

Garai bateko sermolariek ondo baino hobeto zekiten goruetan eta neguko
sutondoko langintzetan erabiltzen zirela “murmurazioak, ipuin ezain eta lotsaga-
rriak”. Gure kopla-sailtxoa, dudatzaka, garai zaharretako beste adibide eta leku-
kotza zoragarri bat dugu.

2. Eskuidatziaren ezaugarriak

Eskuidatzia Eibarko Udal Artxiboan gorderik dago, Untzaga plazako udal-erai-
kuntzan, laugarren solairuan. Expediente edo agiriaren signatura C-060-15 da.
Dokumentua bi orri tolestuk eta orri txikiago batek osatzen dute. Orri tolestu
bakoitzak lau plama edo orrialde ditu. Zortzi plama edo orrialde handik eta erdi-
erdian txertatutako orrialde txikiago batek osatzen dute, beraz, dokumentua.
Orrialde handietan auzia jarri duen botikariaren zein alkate eta lekukoen testi-
gantza dator eta orrialde txikian koplen trankripzioa. Hiru orri hauek ezkerreko
ertzean bost lekutan josirik daude, kuadernotxo bat osatzen dutela. Dokumen-
tuaren neurriak hauexek dira: 205 mm zabaleran eta 313 mm luzeran. Orrialde
txikiaren neurriak 160 mm zabalerakoak eta 210 mm luzerakoak dira. Koplak ida -
tzirik dauden orri hau dokumentu nagusiaren lehen eta bigarren orriaren artean
dago, goiko aldean josirik. Dokumentua hiru eskuk idatzia da. Nabarmen baino
nabarmenago hiru letra diferente ikusten dira agirian. Lehena Agustin de Ezena-
rro botikariarena da; bigarren letra Ignacio de Egiguren eskribauarena; hiruga-
rrena koplen transkribatzailea da, izenik ezagutzen ez dugun beste bat.

Auziko testua zazpi orrialde nagusitan idatzia dago. Zortzigarrena hutsik, letra-
rik gabe, gelditzen da. Koplak orri txikiagoan bi plametan daude transkribatuak.
Lehen hamasei lerroak bi kopla-lerroka idatzirik daude eta orri beraren atzekal-
deko plaman daude idatzirik azken zortzi lerroak. Koplen transkribatzaileak bi
lerro transkribatu ondoren hurrengoengandik bereizteko puntu jarraituak jar -
tzen ditu. 

1721. URTEKO EIBARKO KOPLA ZAHARRAK
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3. Auziko testigantzen transkripzioa

Auziko testigantzak jarriko ditugu ondoren. Testigantzok, nola ez, erderaz,
letra argian, daude transkribaturik. Lehen testigantza, gorago esan dugunez, boti-
kariarena da eta gainerako guztiak eskribauak idatzirik daude. Lekuko gehienak,
beheraxeago ikusiko dugunez, analfabetoak dira: ez dakite izenpetzen edo sina -
tzen. Garai hartako herritar xumeen argazkia ere izan daiteke, nola ez, doku-
mentu txiki hau. Ahozkotasuna bizi-bizirik zegoen garai hartan herritar xume
gehienak analfabetoak izango ziren. Dokumentu honetan auziko testigantzak
datoz. Ez dator, ordea, epaileak emandako sententzia edo epairik. Ez dakigu,
beraz, zertan gelditu zen auzia. Ez dugu ahaztu behar querella edo delako auzi hau
lehen instantzian egina dela, alkatea autoritate nagusia dela, eta horrexegatik
agertu direla Eibarren. Bigarren instantzian egin balitz korregidorearen aurrean
egina izango zen, Tolosan13.

Dokumentuko letra argia izan arren, ez da erraza gaurko irakurlearentzat
taxuz transkribatzea. Ni, egia esan, ezinean ibili naiz. Nire laguntzailea, eta are tes-
tu osoaren transkribatzailea, Eibarko Udal Artxiboko behargin prestua den José
Gregorio González izan da14. Ondoren datorren testuan jatorrizko laburdurak
kendurik daude. Ahalik eta fidelen izaten saiatu gara, jatorrizko letra larriak eta
xeheak errespetatuz, nahiz eta noiz letra larria eta noiz xehea den beti ondo era-
bakitzen erraza ez izan.

Querella deAgustin de ezenarro contra Angela deArmona / año de
1721 /

Agustin de Ezenarro, Boticario, Y Ve/zino delavilla de lequeitio, Yde-
la de elgoibar / y alpresente, Residente enesta Noblevilla / de Eybar,
Parezco antevuestramerced y digo: /

que me querello Criminalmente, Contra / Angela deArrmona, Y su
hija, Ana maria / Vezinas, de esta dicha villa; Porque a mi no/tizia, ha lle-
gado, quelas susodichas, Madre Y / hija, andispuesto, Ziertas Coplas en
granper/juicio demi Onor y de mifamilia honrada / Como por mas
extenso Consta delas dichas Co- / Plas que antevuestramerced exiuo
ConJuramento: / 

JABIER KALZAKORTA

13 Antton Narbaizak argitara eman zuen 1685eko kopla zaharrak liburukoak bigarren instantziakoak dira, eta horrexegatik
Tolosako artxiboan agertuak dira, erregidorea Tolosan zegoelako. Zehaztasun hauek Yolanda Ruiz artxibozainari zor dizkiot.

14 Eibarko auzi honetan agertzen den erdara ere ahalik eta ondoen transkribatzen ahalegindu ginen. Eskribauaren letra
oso ona izan arren, ez zen erabat erraza izan dena tiletez tilet transkribatzea. Lehen ahalegina nik egin nuen arren José Gre-
gorio González-en laguntza eskergarria izan nuen. Gerora, bigarren aztertualdi batean, Yolanda Ruizek xehekatu eta argitu
zizkidan arazo gehienak. Artikulu batean argitaratzeko, ordea, segurantzia erabatekoa behar zenez, nik neure transkripzioa 
e-mailez bidali eta hemen dagoen hau finkatu zuen Yolanda Ruizek. Erdal transkripzioa, beraz, Eibarko artxibozain prestuek
finkatua da. Bihoazkie lerro hauetatik ene eskerrik bihozkorrenak.
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siendo assi que, esido Buscado, poresta Noble / villa por Boticario,
dandome salario y el / Maestre escolea, Como Consta del empeño / que
tengo Contraydo, Conlareferida Villa / y para sujustificazion amiderecho
Combiene / se reziua laynformazion althenor de // (fol. 1r). esta que-
rella con zitacion Contraria:/

a vuestramerced pido y suplico, mande hazer Como lleuo pedido /
que es deJustizia La qual pido Con costas, Y / Para ello firmo: / 

Agustin de Ezenarro (rubricado)/

(Signo: Cruz) / 

Admítese sta querella en quanto ha lugar de derecho- / Y semanda
que sta parte dé lainfmormazion / que ofreze Y consu Vísta proueera Jus-
ticia: /

asi lo mando el Señor Capitan Don Francisco Ygnazio / de Egui-
guren AlcaldeY Juez ordinario de / sta Villa de Eyuar en ella a treinta /
del mes de henero del año demil setecientos Y / Veinte y Uno Y firmo
Yen fee de ello Yo el esscribano: / 

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) / 

Ante mi Seuasstian de Zumaran (rubricado) // (fol. 1v). 

COPLAS (FOL 2R-V).

(Signo: Cruz) /

Informazion/

en la villa de eyuar a treinta y Vn dias del mes de henero / del año
demil setezientos y veinte y uno. Ante el Señor / Alcalde Don francisco
Ygnacio de eguiguren; Y Portes/timonio demi el esscribano Parecio
Agustín de ezenarro / Maestro Boticario desta Villa y paralainformazion
/ que tiene ofrecida en su querella presento por / testigo a María deso-
ía Vezina desta Villa / y sumerced le reziuio Juramento, por, Dios nues-
tro señor / y sobre Una señal dela Cruz que trae en su Real / Vara yso
Cargo de el prometío dezír Verdad / en lo que fuere preguntada, Y sien-
do al thenor / dela Querella:

Dixo que es Verdad oyo Cantar las Co/plas que sele anleído a
Angela deola Azpía; Yque / sta lehauía dicho, hauía oydo y aprendído
enla / Cocína deJosepha deArana Víuda, que decían Angela / deArmo-
na mugerlegitíma deJoseph deGorostieta / y Ana MaríadeGorostíeta
suhija stando / hilando:

1721. URTEKO EIBARKO KOPLA ZAHARRAK
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Y que sto es lo quesaue yha oido y puede / dezir por Verdad para
el Juramento que lleua fecho / en que se afírmo ratifíco yno firmo por
/ que díjo no sauer y declaro ser de hedad de / Díez ysiete años Y firmo
su merced el Señor / Alcalde Y enfee de ello Yo el esscribano: / 

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) /

Ante mi / Seuasstian de Zumaran (rubricado) /

Testigo/

Luego Yncontinenti el dicho Agustin de ezenarro // (fol. 3r). (Sig-
no: Cruz) / Presento portestigo para suinformacion a / Maria Angela
deolazpía Vezina desta villa / y sumerced el Señor Alcalde lereziuio Jura-
mento / por Dios nuestro Señor y sobre la señal dela Cruz / que trae
ensu Real Vara y hauiendo hecho / cumplidamente prometío dezír Ver-
dad / en lo que fuere preguntaday supiere / y síendo al thenor dela Que-
rella: 

Díxo / es Verdad que Una Noche hauiendo Concu/rrído ahilar enla
Cozína deJosepha deArana / Viuda Vezina desta Villa, stauan alla
Ange/la deArmona muger legitima deJoseph de / Gorostieta y Ana
Maria deGorostieta su hija / ydijeron queCantaron las Coplas que contí-
ene el / papel que se le ha enseñado y tomo en la memoria / y harepe-
tido ahora que los tíene en ella / y queno saue otra cosa Y que lo que
lleua dicho / y declarado es lo que sauey ha oido Y la / Verdad para el
Juramento que lleua fecho en que / se afirmo ratifico y no firmo por que
díjo / no sauer y declaro ser de hedad de Díez / y nueue años Y firmo
sumerced Y en fee de / ello Yo el esscribano: /

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) /

Ante mi / Seuasstian de Zumaran (rubricado) /

Testigo/

Yncontinentí eldicho Agustín de ezenarro // (fol. 3v) (Signo: Cruz)
/ aSeuastíana deGarro Vezina desta Villa / y sumerced el Señor Alcalde
le reziuío juramento / por Díos nuestro señor Y Sobre la Señal dela Cruz
/ enforma de derecho y so cargo de elprometío de/cir Verdad y siendo
preguntada al thenor dela Querella: 

Dijo que un día delos pa/sados staua al sol en Aldasa, y en su / Cer-
cania Ana Maria deGorostieta Y / Angela de Ola Azpía, y oío que can-
tauan dichas / Coplas de guitarra y Violín y otras Cosas / que no perziuio
ni puso Atencíon particular / y que despues ha oido heran para el dicho
/ Agustín de ezenarro votícarío desta Villa / Y queno saue otra Cosa, Y

JABIER KALZAKORTA
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que lo que lleua / dicho y declarado es la Verdad para el Juramento /
que lleua fecho en que se afirmo ratifico yno / fírmo por que díjo no
sauer y declaro ser / dehedad de Veinte y cínco años Y fírmo / sumerced
yen fee de ello Yo el esscribano: /

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) /

Ante mi / Seuasstian de Zumaran (rubricado) /

Testígo/

Luego Yncontínentí eldicho Agustín / de ezenarro para mas prueua-
presento por / testígo aJosephadeArana Víuda Vezina // (fol. 4r) (Signo:
Cruz) / desta Villa y sumerced lereziuio Juramento / por Dios nuestro
señor y sobre la señal dela Cruz / enforma de derecho YSo cargo de el pro-
metío / decir Verdad Y síendo preguntada al / thenor dela Querella: 

Dijo es Verdad / que Vna Noche entre otras que suelen con/currír
en la Cozína desta declarante / hallandose tan uíen en ella Angelade /
ola Azpia; Angela deArmona muger / legitima deJoseph deGorostíeta
Vezino de / sta Villa y AnaMaría deGorostietasuhija / dijeron y cantaron
Unas Coplas, como stas / que se lean leído, pero questa declaranteno /
puso mucha atenzíon, pero que tampoco / dijeron cosa de destíerro de
Lequeitio / y que sto es lo que saue ylaVerdad parael / Juramento que-
lleuafecho enque se afírmo / ratifico y no firmo por que dijo no sauer y
/ declaro ser de hedad dequarenta y quatro / años y firmo sumerced yen
fee Yo el esscribano: / 

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) /

Ante mi / Seuasstian de Zumaran (rubricado) /

Autto /

En la Villa de eybar a treíntay un dias del // (fol. 4v) (Signo: Cruz)
/ mes de henero del año de mil setezientos yVeinteyVno / el señor don
Francisco Ygnacio de Eguiguren Alcalde y / Juez ordinario de ella,
hauiendo Visto la querella / Y la informazion dada ante su merced por
Agustín / de ezenarro: 

Dijo que para proueer enla / Causa Justa Mandaua y Mando que
el / dicho Agustín entregue Asesorias y Men/sajerías para tomar Acuer-
do de Asesor / asi lo mando y firmo su merced y en fee de / ello yo el
esscribano: /

Francisco Ygnacio de Eguiguren (rubricado) /

Ante mi / Seuasstian de Zumaran (rubricado) /

1721. URTEKO EIBARKO KOPLA ZAHARRAK
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Notificazion: /

Enla Villa de eyuar a quatro del mes de hebrero / del año de mil sete-
zientos y Veinte Y Vno Yo el / esscribano le ley y notifíque el auto de sus-
so a Agustin / de ezenarro para los efectos que contiene / y Dijo harala-
entregadelo queselemanda / sto respondío de queyo el esscribano doi
feeY fírme: /

Seuasstian de Zumaran (rubricado) // (fol. 5r).

4. Koplen transkripzioa

Puntu honetako oraingo egitekoa koplen transkripzio zuzena egitea da. For-
matu digitalean argitara eman diren ereduetatik apur bat desberdina da, dudarik
gabe. Zuzenketa guztiak dokumentu originala begien aurrean dudala eginak dira.
Behin erabaki nagusiak hartu ditudanean, paleografia kontuetan aditua den
Yolanda Ruizekin egiaztatu ditut. Antton Narbaizak argitara zituen koplak eta
gureak jatorrizko eskuidatzian desberdin tolesturik daude. Kopla osoa bi lerrotan
tolestua zegoen harenean, gurean kopla erdia dago bi lerrotan tolestua. Bestela
esan, gurean kopla-lerroak, kasurik gehienetan, gaur tolestuko genituzkeen beza-
laxe daude. 

Gehienetan egin ohi den bezala, guk ere jatorrizko kopla-lerroak zenbakituko
ditugu, gerora errazago aipatzeko. Hona, besterik gabe, dauden-daudenean:

JABIER KALZAKORTA

15 Hemen zer jarriko dugu bereiz eta zer batera idatzirik? Guk uste orra hitzaren ondoren tartetxo bat jartzen duela. Bate-
ra transkribatu ditugu nundatorren originalean halaxe datorrelakoan.

16 Badirudi hitzak bereiz idatzi nahi izan dituela eta luma altxatu duenean tinta arrasto mehe batez lotu dituela. Paleo-
grafian kontu hau gertatzen denean batera idazten direnez gero, halaxe jokatu dugu guk.

1 Guitarriata biolinchua
2 ederrac jacus etorri

……………………….
3 Ederrac jacus etorri
4 Jaungoycuac baixe estaqui

…………………………..
5 Arrabaleco dama ederroc,
6 Es arren urten echeric,

…………………….
7 Trupin jauna orra nundatorren15

8 Dama ederren ondoriq
…………………………..

9 Guitarriata biolinchua
10 achaquiazat arturiq

………………………….
11 Caballeriata16 perruquia
12 Encaxe puntas beteriq

……………………………..
13 Tauaquera bi ordarabilza
14 Sorabedarrez beteriq.

………………………………
15 Seyn ezconduba seyn esconsaquia
16 estau iminten dudariq //

………………………………..



21

17 Orregayterren ateraeben
18 Leen bere Lecaytioriq

……………………………….
19 Arraguetaco jentiaq
20 Leenago dauco jaquiniq

…………………………

21 Trupin jaunorreq
22 sorziraq jolta U[r]tezen dau echeriq

…………………………………..
23 Urtezen dau echeriq
24 Dama ederren alderiq

1721. URTEKO EIBARKO KOPLA ZAHARRAK

Jatorrizko agirian bi kopla-lerroren ondoko puntu jarraituak guk ere geure
atal honetara ekarri ditugu. Lehen orrialdean hamasei kopla-lerro daude eta orri
bereko bigarren orrialdean azken zortziak. Orrialdetik orrialderako jauzia // zei-
nu batez markatu dugu geure ataltxo honetan.

5. Ortografia eta puntuazioa gaur-eguneratuan 

Koplen neurria 1685eko eredu berekoa da: 10-8A-10-8A. Kopla honetan
hamar silabak 5+5 irakurri behar dira eta zortzi silabak 5+3. Neurri honetakoak

Koplen eskuizkribua.
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dira Peru Abarca liburuko hordiaren koplak zein Lazarragaren eskuidatziko zen-
bait sail. Inoiz edo behin kopla hankamotz bat aurki liteke. Nola irakur, esaterako,
urtetzen dau etxerik horretan zortzi silaba? Eta Jaungoikuak hitzean nola bost silaba?
Ja-un-goi-ku-ak eginez edo beste era batera? Puntuaren aberastasunari dagokionez,
jakina, ez da aberatsegia. 

Guk, gaur eguneko grafia eta puntuazioa kontuan izanik, honelaxe tolestuko
genituzke koplak.

JABIER KALZAKORTA

1

Gitarria ta biolintxua,
ederrak jakuz etorri,
ederrak jakuz etorri [eta]
Jaungoikuak baixe eztaki.

2

Arrabaleko dama ederrok,
ez arren urten etxerik!
Trupin jauna orra nun datorren
dama ederren ondorik.

3

Gitarria ta biolintxua
atxakiatzat arturik,
kaballeria ta perrukia
enkaxe puntaz beterik.

4

Tabakera bi or darabiltza
z–/sorabedarrez beterik,
zein ezkonduba zein ezkontzakia
eztau iminten dudarik.

5

Orregaiterren atera eben
leen bere Lekaitiorik,
Arraguetako jentiak
leenago dauko jakinik.

6

Trupin jaun orrek17 zortzirak jota
urtetzen dau etxerik,
urtetzen dau etxerik [eta]
dama ederren alderik.

Testu honetan gehitu dugun hitz bakarra eta kopula da, bihurkia osatzeko.
Azken eta lehen kopletan gehitu dugu, hala behar duelakoan. 1685eko lehen
koplan ere agertzen da era horretako bihurkia:

Kontu barri bat zuzedidu da
Errebaleko kalean,
Errebaleko kalean eta,
Andra gazteen artean.

17 Hemen nola transkribatu behar dugu jaun horrek edo jaunorrek? Bestela esan orrek zer dugu erakuslea edo artikulua? Nik
artikulua dela deritzat. Artikuluak direnean ere bereiz idazten direnez gero gaur egun, guk bereiz idatzi dugu.
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Aldeko arrazoiak aipatu ditugu. Neurria osatzeko hala behar delako. Kontra-
korik era badagoke, nola ez? Kantuan berean ta agertzen bada, gitarria ta biolin -
txua, nola gehitu eta18?

6. Kopletako euskararen ezaugarri zenbait

Ezin izango ditugu ezaugarri guztiak hemen jarri, luzeegi joango litzaiguke
eta. Atal honek artikulu monografiko bat merezi lezake. Hemen dasta zenbait
agertuko ditugu. Bestela esan, gure ustez ezaugarri nagusiak direnak zerrendatzen
ahaleginduko gara. 

Euskara ereduari gagozkiola, mendebaldeko euskararen ezaugarri garbiak
ditu testuak. Bizkai-euskara edo bizkaiera euskalkiaren ezaugarri garbiak nonahi
ikus daitezke.

Juan Antonio Mogel eibartar markinartuaren euskara bete-betean ikusten
dugu, orduko fonetismo edo fonetizismoekin. Eman dezagun ezconduba hitza,
halaxe izan behar zuen; eta biolintxua agertzen bada artikuluarekin, hitza biolintxo
delako izan behar. Hitzak -a organikoa badu, -ia ematen du artikuluarekin. Eman
ditzagun testuko adibideak: gitarra, perruka, ezkontzaka hitzek artikuluarekin gita-
rria, perrukia eta ezkontzakia ematen dute19. Hitza -o batez bukatzen bada, artiku-
luarekin -ua emango du: Jaungoicuac (4) biolinchua (1, 9). Era berean -e batez
bukatzen direnak -ia emango dute: jentiaq (19).

Transkripzioaren aldetik ez dira desberdintzen beti garai hartan garbi ahoska-
tu behar ziren sibilanteak. Ondo dator, esaterako, sorabedarrez eta ezconduba (sora-
bedarre-Z eta eZconduba horretako Z sibilanteaz ari gara), baina esconsaquia, sor-
zirak, encaxe puntas, jacus, seyn, estau, estaqui horietan ez dago garbi. (Jakina, ezcon–
eta zor– eta puntaz, jacuz eta zein izan behar lukete20.) 

6.1. Hiztegia dela eta

Herri-euskara bete-betean ispilatzen dute gure kopletako hitzek: gitarria, bio-
lintxua, tauakera (tabakera ahoskatuko zela uste dugu), kaballeria, perrukia, enkaxe
punta, dama, duda. Kontu jakina denez, garai bateko testu zaharretan erdaratiko
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18 Kontu honek ez digu, egia esan, inolako problemarik ematen. Lantxo honetan behin eta berriro aipatu dugun 1685eko
kopla zaharrak lanean berdin ikusten ditugu ta/ eta kopulak: Kopletako neurriak zer behar duen kontuan izanik bata edo bes-
tea dator.

19 Juan Antonio Mogelek adibide guztietan egingo luke berdin. Mogelek hemen pluralean a bituak jarriko lituzte ia kasu
guztietan perrukaak, ezkontzakaak, eta abar.

20 Problema bera agertzen zaigu Eibarko 1754ko udal ordenantzetan. Anabasa handia dago.
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hitz euskaratuak normal-normal agertzen dira. Lazarraga, Mikoleta (1653) eta
abarretan agertzen den bezalaxe21.

Hitzik harrigarri eta seinalagarrienetariko bat sorabedarra date. Nola ulertu
behar da zorabedarra, hau da, zoratzeko bedarra22 edo soroko bedarra, konposizio zaha-
rrean sorabedarra? Lehen aukera izateko badira arrazoi batzuk. Guk dakigula Eibar
eta Bizkaia osoan solo hitza dugu eta ez soro. Hitza, beraz, solabedarra edo solobeda-
rra izan beharko luke. Orain dela hirurehun urteko eta are lehanagoko euskara-
ren giltza, nola ez, Eibarko zein inguruko toponimiak ere eman diezaguke. Kon -
tsultatu ditugun iturri gehienetan solo aurkitzen dugu, nahiz soro ere agertzen den.
Halaxe izan behar zuen, beraz, 1721ean eta lehenago ere23.

Arrazoi nagusietako bat, besteak beste direla, zorabedarra izateko zoragari hitzak
ematen digu. Zoro eta gari hitzen konposizioak “cizaña” edo lolloa adierazten dute.
Ez ote zen antzeko zerbait edo belar bera zorabelarra? Tabakoa –zein tabako-orria
zein tabako-hautsa, jakina– adierazteko ere erabiltzen ote zen lehenago? Zein hitz
egokiagoa garai zaharretako pentsamentuaren ispiluaren berri emateko tabakoa-
ri zorabedar esatea baino24?

Bi aukeren artean bata zein bestea posible izan arren luzaroan bigarrenaren
alde egon naiz, azkenaldian, ostera, lehenaren alde nago. Garai bateko mediku,
barbero eta botikarioak, are herri xeheak ere sendabelar –edo bizkai-euskaran osa-
bedar25– asko erabiliko zituzten. Botikari batek ere bere tabakera edo toxan sen-
dabelarrak erabiliko zituen. Zorabelar hauek tabako-hautsa badira, ez dago duda-
rik garai bateko handi-mandien zorabelarrak izango zirela… Jarri dezagun diogu-
naren indargarri Pedro Astarloaren Urteko domeka liburuko pasarte bat, XII
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21 Ez dut hemen esan hau inola ere txartzat hartzerik nahi. Inor baldin badago Eibarko euskararen zalea eta maitalea ni
neu naiz. Ez dut uste, inolaz ere, euskara motroilo edo mordoiloa denik gaur eguneko Eibarko euskera. Euskera zaharra, jaki-
na, gaur egunekoa baino lehenagokoa askoz gutxiago. Ni markinarra izanik oso hurbil ikusten dut Eibarko euskara. Hurbil,
maite eta aberats. Toribio Etxebarriaren euskal lanak maite ditut. T. Etxebarriak argitara zuen Eibarko hiztegia Markinakoa-
rekin erkaturik daukat, hitzez hitz. Juan San Martinen Eztenkadak eta Zirikadak ere maite ditut. Gustura irakurtzen ditut, gai-
nera, Eibar aldizkarian Amatiñoren artikuluak eibartarrez. Esan dezadan bide batez gai honi dagokiola artikulu polit bat ager-
tu du Amatiñok. Ikus bedi Eibar, 2009 Maiatza, 5 orrialdean “Lekak, saiheskixa eta pellak”.

22 Ezin idatzi gabe utzi, behin honetara ezkero, 1685eko kopletako esaldirik zoragarriena: Amodioa zoro da beti amoraduen
artean. Esaldi sentenziotsu honek zoro hitza dakar amodiora edo amoraduetara. 

23 Eibarko hiri-toponimia liburua kontsultatu dugu, Euskaltzaindia 1995, eta ikusi ditugun adibide gehienetan solo agertzen
da, baina inoiz edo beste soro. Dokumentu honetako hitzak eta testigantzak, beraz, ez dira pentsatzen genuen bezain erabaki-
garriak. Goiko soloa agertzen den bezalaxe, Solaun, Soloaundia, Solobarrena, Soloburua, Soloko etxea, Solosakona, Solotxikia, Soloza-
bala. Baina baita ere Soroa, Soroandia, Soroeta, Soroluzea, Sorosagasti,.

24 Zer dakigu tabakoak Euskal Herrian izan zuen onarpen eta usteez? Garai zaharretan nola ikusia zegoen tabakoa erre -
tzea? Tabako-orria erretzea bakarkako zeregin bat ote zen? Ondo ikusia edo txarto ikusia zegoen? Tabako-orria sendabelar
bezala erabili ote zen? Tabako-orria zein tabako-hautsa noiz, zein garaitan izan zen debekatua eta zergatik? Mila galdera egin
litezke eta nik ez daukat erantzunik. Sarriro ere sarriro entzun izan dugu Lehen Mundu Gerraren ondoren zabaldu zela taba-
koa erretzeko ohitura. Zer uste zegoen garai hori baino lehen tabakoaren gainean. Ezer gutxi balio du, baina etxean beti en -
tzun dut esaera bat: tabakue ez da gizongiñe.

25 Literatura idatzian erabilera gabeko hitzak dira osabel(h)ar zein Bizkaiko osabedar. Azkuek bere hiztegian bildu arren ez
dirudi autore ezagunek erabili dutenik. Nik Luis Baraiazarrari ikasi diot osabedar hitza, Bizkaiko Meñakan behintzat erabiltzen
dena da.
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orrialdekoa, gure testua baino ia mende bat geroagokoa, baina euskera eredu an -
tzekoa duena:

Cerubetaco erreinubac, au da, Elexa Santubac, bere soluan aci ona
erin evan guizon bat dirudi, esan eutzen Jesu Christoc beragaz egozanai.
Lotara juan cirian solo jaoliac, etorri zan arerijua, eta erin evan zoragari-
ja gari ganian. Aci zanian gustija, ezagutu zan zoragarija bere. Juan cirian
otseinac echeco Jaunagana, eta esan eutzeen: Etzenduban zuc aci ona
erin ceure soluan? Nundic nora dauca bada zoragarija? Eranzun eutze-
en: Guizon arerijuac au eguin dau. Gura dozu bada, esan eutzeen servi-
zalliac, guazan, eta batu daigun zoragarija? Eranzun eutzen: Ez, beragaz
naste atera eztaiquezuben garija bere. Ichiozube bijac aciten galbatzeia
eldu artian; orduban esango deutzet galepaileai: batu eguizube lenengo
zoragarija, eta eguizubez azaoac euracaz, surtan erreteco, eta gorde egui-
dazube garija neure altegui, edo troxetan. (Sinite utraque crescere usque
ad messem. Math. cap. 13 vers. 30.

Testu honetan argi agertzen dira solo, solo ja(g)ola eta zoragari. Uste dut garai
hartan solabedar zein solobedar esango zala Eibarko euskeran eta ez inola ere sora-
bedar. Astarloak berak hona ekarri dugun pasartearen ondoren hortu-bedar dakar,
gaur egun ere edozein euskaldunek egingo lukeen hitz konposizioan26.

Zorabedar hitzak ba ote du amodio-belar/amore-belar delakoarekin zerikusirik27?
Mogelen Peru Abarcako lehen autuan mozkorraren ahotikako kopletan pasmo bedar
eta (h)orma bedar hitzak ikusten ditugu. Ez ote da hau ere sendabelar gisako bat,
maila denotatiboan. 

Beste hitz markagarri bat ezkontzaka, edo artikuluarekin, ezkontzakia da. Hitz
horrek ezkongea edo gai dagoena adierazten du. Mogelek ere halaxe darabil ezcon -
tzaca eta ezconduba28. Gaur egun ere Urola aldean zein Bergarako euskararen ezau-
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26 Ez ote da erabat arrunta, gaur egun ere, solo-bedar eta ortu-bedar konposizioak “soloko bedarrak” eta “ortuko bedarrak”
adierazteko. Nik dudaren izpi barik baietz deritzat. Ortu-bedar agertzen den pasartea, bestalde, hauxe da: 

Ceruco erreinubac dirudi bostatza, cein izanic aci gustijetatic chiquijena, guero eguiten hortu-bedar gustijetatic andijena:
ain modutan ce, eguiten da zugatz, edo arbola, eta bertan dauque chorijac euren vicitzia ( Urteko domeca lehen tomoa, XIII
orrialdea).

27 Gaur egunean uste dugun baino fede handiagoa emango zitzaion amodio-belarrari. Agirre Asteasukok biltzen duen
bezalaxe amorio belarraren hautsekin norbait beretuko edo bereganduko zuela uste zuen neska edo mutil maiteminduak
(Ikus Erakusaldiac II, 22 or.). Azkuek ere badakar Euskalerriaren Yakintzan I, 154. Guk geuk ere bildu genuen Ataungo kopla
zoragarri bat: 65–Iazko kontentua/ aurtengo negarra/ gure baratzan dago/ amore-belarra. Hau da, amoreren batek huts ematen
badu, badugu erremedio gisako bat, baratzean amore-belarra dugulako. Oraintsuko testigantza harrigarriekin Patziku Peru-
renak baditu lan polit zenbait. Ikus bitez Leitzako errege-erreginak liburua zein beraren artikulu-bildumak.

28 Adibideak asko ekar litezke. Adolfo Arejitak eman dizkidan zenbait baino ez ditut baliatuko: AGERTUTZAKA: Baña
suguia ill baga, munduban eguinico pecatuba aguertutzaca (CO 203). ARDURATZAKA: deungaro eta arduratzaca esango deuscube
Erdaldunac (ms 135). BILDURTZAKA: comuninoera uaz alan bildurtzaca (CO 40). IGARRITZAKA: ebagui ezarian, edo igarritzaca
leguez izcune guztia (DC 202). IXILTZAKA: Jardun daguijela issiltzaca alango euscaldun chaarrac (ms 153). Ay ene! Cirautsan con-
ciencijac isiltzaca (CO 202).
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garria dugu aditzei eransten zaien –t(z)eke/–tzeka atzizkia. Urola aldean Azkoitian
bereziki erabiltzen omen da29. Juan San Martinek ere hainbat adibide dakartza
Eztenkadak liburuan30. Euskara zaharrean, ordea, –tzaga/–tzaka atzizkia aurkitzen
dugu31. Gipuzkoako Eibarralde eta Urola aldeko euskararen ezagugarri ez ezik,
Markinaldeko euskararen ezagugarri ere izan behar zuen, gure ustez. Jose Patri-
cio Astarloak Urteko domeka guztijetaraco verbaldi icasbidecuac, Bilbao 1816, liburuan
faltatzaca eta dudatzaca dakartza behin baino gehiagotan.

Euskara ereduari gagozkiola, imini (16) aditza ikusten dugu eta ez gaur egun
mendebaldeko erabileran usu dan ipini/ipiñi32. Forma zaharrak, bestalde, imini
eta ifini dira. Bi forma zahar hauek ikusten ditugu Eibarko agirietan33. Imini adi -
tza Prai Bartolomek sarriro darabil bere idatzietan, era berean, José Patricio Astar-
loak ere, Markinako euskara darabilela, ifini dio beti, nahiz eta gaur eguneko Mar-
kinaldeko euskeran ipini/ipiñi esan. Toribio Etxebarriaren “Lexicón del euskera
dialectal de Eibar” lanean34 eta Juan San Martinen Eztenkadak liburuan ipiñi35 eta
berorren aldaerak irakurtzen ditugu. Gaur egun imini36 Bizkai barrukoagoa da,
baina garai batean zabalago edo ekialderago zebilen. 

Honek guztionek, salbuespenak salbuespen, hitz batean eta laburzurrian, zer
esan nahi du? Mendebaldeko euskara (Bizkaiko sortaldekoa edo ekialdekoa zein
Gipuzkoako sartaldekoa) apur bat ekialdekotu egin dela, hitzen aldaera dialekta-
lean, eta aditzen jokoan ere bai. Aditzak, bi bakarrik markatzearren, eban/eben
ditugu, eta ez gaur eguneko (z)eban/(z)eben37.
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29 Inguru horretako lagunei egin diet kontsulta. Delako berrekailu hori Azkoitiko euskararen ezaugarria dela esan dida-
te.

30 Gehiago ere aurki balitezke ere, hona hemen zenbait adibide: “urratu ondoren poltzia berotzeke etorri zana” 15 or., “bes-
tiak txist bat eitteka euazen artian” 21 or. “izugarrizko usu bandarak pasau ta pasau, gelditzeka”. A zuan “amama”, arnasarik ar -
tzeka jardun najuan” 21 or. “Denporadatxo bat pasau zan alkar ikusteka (…) 24or., “unatxo batian gelditzeka” 176 or.

31 1596ko Refranes y Sentencias liburuan afaltzaga ikusten dugu birritan. 394-Echun ayte afalzaga, ta jagui aite zorbaga. Acués-
tate sin çena y levantar te has sin deuda; eta 430-Ongo dot hoera afalçaga jaguiterren zorbaga. Bien me será a la cama sin çenar por
leuantarme sin deuda. Azkueren Morfología Vasca lanean, 1925ekoan, 222 eta 389 puntuetan agertzen da aditzei eransten zaien
atzizki edo berrekailu hau. Autoreei dagokienez, Lardizabalek ere badarabil. Azkuek Mungiako adibide bat dakar emakume el -
tzakak “mujeres bobaliconas”. Atzizki honen zabalkundeari dagokionez, (B-berg, G-azp) dakar, hots, Bergaran eta Azpeitian
erabili ohi da gaur egun ere. Gure galdeketen arabera, ordea, Azpeitikoa baino gehiago Azkoitikoa da. Bada hemen kontu
interesgarri bat. Azkuek dio adjektiboa eta adberbioa izan daitekeela. Adjektiboa den neurrian hiztunek edozein hitzi erans-
ten zioten. Erabilera hau leku-eremuari dagokionez murritzagoa da. Adberbioaren erabileran zabalagoa. Eman dezagun
Pedro Astarloaren kasua. Modu adberbialean badarabil dudatzaka egituran. Ez dut uste, ordea, adjektiboekin erabiltzen due-
nik.

32 Gaur eguneko bizkai-euskaran Markinaldetik Durango zein Gernikaraino ipini/ipiñi esan ohi da. Abadiñon, esaterako,
epiñi. Bizkai barruan beste forma batzuk aurkitzen ditugu. Morgan emiñi, Orozkon imini, Mungian imini forma jokatuan imin
dot; Lezaman imini eta Arratiako leku askotan ifini.

33 1685eko kopletan 23 lerroan eta 1754 ordenantzetan ifini aurkitzen dugu. 
34 Toribio Etxebarria, “Lexicón del euskera dialectal de Eibar”, Euskera, X-XI, 1965-6, 1-655 or.
35 Juan San Martin, Eztenkadak. “nere alde ipiñi zan”, 25 or.
36 Bizkaiko barrukoak dira, denok dakigunez, imini/ifini beren aldaerekin. 1685eko bertsoetan ifini ikusten dugu.
37 1754ko Udal Ordenantzetan eban ikusten dugu. 14 ordenantzan emoeban. Juan San Martinen Eztenkadak eta Zirikadak

liburuetan ia beti eban/eben aurkitzen dugu, gaur eguneko pertsona adinduek Eibarren egin ohi duten bezala. Eztenkadak libu-
ruan, ostera, inoiz edo behin zeben (46 orrialdean) ere irakurtzen dugu.
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6.2. Morfosintaxia dela eta

Deklinabideari gagozkiola, ablatiboaren erabilera singularra da markagarria.
Ablatibo singularra gure testuan beti da -(r)ik38: etxerik (6, 23), ondorik (8), Lekai-
tiorik (18), alderik (24). Gaur eguneko Markinaldean ere ondorik39 formaren era-
bilera bizi-bizirik dago, baina ez dirudi Eibarren erabiltzen denik.

Atal honetan ezin utzizkoa dugu egiturarik zahar eta markagarrienetako bat:
orregayterren. Euskara zaharraren adierazle dugu forma hori. Beste alde batetik,
orregayterren berez forma pleonastikoa dugu. 1685eko Eibarko bertsoetan, esatera-
ko, forma soila agertzen jaku Zeloak gaitic (11). Pleonastikoa, nola ez, -gaiti(k) eta
-rren lotzen edo gainkatzen direlako40. Hitz horretan bukaera artikulu gabekoa
agertzen da, hots, -rren41 eta ez forma artikuluduna -arren. 1685eko kopletan, esa-
terako, beste forma artikulu gabeko bat ikusten dugu baterren beste42 (6) egituran.
Eibarko udal ordenantzetan (10.ean) egitura bera duen Zergaitterren aurkitu dugu.

Tankera honetako forma pleonastikoak ikusten ditugu mendebaldeko euska-
raren testigantza zaharragoetan ere. Lazarragaren eskuidatzian -gaitirren doku-
mentatzen da: f. 7v mundu guztia gaitirren. Berez, tankera beretsuko forma pleo-
nastikoa da Juan San Martinek darabilen orraitxiokarren43. 

Morfologiari gagozkiola ezkondu aditzari -tzaka berrekailu edo atzizkia erans-
ten zaio. Ez dago esan beharrik -tzaga/-tzaka formak aditzari ezezkako zentzua
emateko direla. Beste forma mendebaltar bat, azkenik, baixe dugu, Lazarragaren
testuan hainbat aldiz dokumentatzen dena. Hona, esaterako, bi formak dakartzan
pasarte bat (f. 24):
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38 Ablatibo singularra baino ez dugu testu osoan. Ablatibo singular hau egin zitekeen era batera baino gehiagotara.
1685eko kopletan ablatibo singularra modu batera baino gehiagotara ikusten dugu. Forma fosilizatuan –(r)ik arik (9), baina
forma zaharragoa –rean m-/M-acharirean (19), baina baita –ti errigustiti (24) eta –tikan Aldasetikan (19). Eibarko udal orde-
nantzetan plurala –etatik ikusten dugu 9. Ordenantza: haciendettatic.

39 Ondorik. Prai Bartolomeren euskaran guztiz ugaria dugu ondorik. Mogelen euskaran, ordea, ez dugu uste agertzen denik.
Ondorik formak adnominala hartzen duenean ondoriko egiten du. Markinaldean dendetan zu zara hurrengoa edo ondorikoa ber-
din xamar erabiltzen da. Ondorik formak genitiboa eskatu ohi du. Katue saguen ondorik ibiltzen da, esaterako. Inoiz edo behin
entzun dut kasu absolutiboan neska ondoik ez (h)adi ibili. Gaur eguneko erabileran, jakina, gehienetan bokal arteko –r– ez da
ibiltzen: Iñon ondoik ibili bierrien eik heurie. Alfonso Irigoienen euskal lanetan erruz aurkitzen da ondorik forma. Berak ahoz esan
zigun, behin, Markinan entzundako forma sistematikoki erabili ohi zuela bere idazlanetan. Ez dakit, egia esan, gaur eguneko
Eibarko euskaran forma hau erabiltzen denik. Galdetu dudanetan ezezkoa esan didate.

40 Alfonso Irigoien “Deklinabideaz”, Euskera, XXIV (2.aldia) 1979, 740-759 or., batez ere 746 orrialdetik aurrera.
41 Artikulu gabeko forma hau euskara zaharreko hainbat testutan ikus dezakegu. Lazarragaren testutik mila adibide eta

bat gehiago ekar ditzakegu hona.
42 Refranes y Sentencias 1596koan 105. errefraua honelaxe da: Baterren beste do anaje “uno por otro es hermano”.
43 Orregaitiokarren > … > orraitiokarren. Orraitxiokarren ez da forma kausala. Gaur egun Markinaldean erabiltzen den

(h)orraittiño, (h)orraitto eta holakoen tankerakoa da. Eztenkadak liburuan behin baino gehiagotan aurkituko du irakurleak:
Orraitxiokarren gure tallarrian eztagok inor adarra jotzeko, 26 or.
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36 leku onetan biziko banintz
ez neiala besterik,
gabaz, egunaz serbidu baxe,
sekula aspertzakarik.

7. Koplen zentzuaren gaineko ohar batzuk

Gure kontuetan sei kopla baino ez dira guganatu. Gehiago izan behar ziren,
dudarik gabe. Jendearen aho-mihietan ibiltzen ziren kopla hauen gaineko zehaz-
tasun asko ere, halabeharrez galduak izan behar dute. Begi bistako kontuak diren
arren, beharrezkoa dugu hemen zenbait zertzelada aipatzea. Seuastiana de Garro-
ren testigantzan (eskuidatziko 5. orrialdean) ere “cantauan dichas coplas de gui-
tarra y violin y otras cosas que perziuio ni puso atenzion particular” irakurtzen
dugu. 

Eskribauaren transkripzioek, bestalde, itzulpen hitzez hitzezkoak izan behar
zuten, euskara hutsean hitz egiten zuten lekukoen itzulpenak. Erdal testua arretaz
irakurtzen duenak aurkituko ditu euskarakada edo kalko zenbait –argienetako bat
aipatzearren “tomo en la memoria” euskarazko gogoan (h)artu izan liteke–. 

Bada, ordea, oraingo atal honetan gora handiko kontu bat. Zer ulertzen ote
zen kopla hauekin? Kopla hauetan ba ote dago lehen begiratuan nekez antzeman
litekeen bigarren zentzuko adierazpen gogorrik? Ba ote daude, deskontestualiza-
turik gelditu diren neurrian, ilunune bat baino gehiago? Ia hirurehun urteko lei-
zeak ez ote digu lausotu bere benetako mezua? Kontuan izan behar dugu holako
auzietako arrazoi nagusia norbaiten ohoreari egindako eraso gogor eta errukiga-
bea izan ohi zela. Eta kontu hori berriro egiaztatzeko ez ditugu beste auzietako tes-
tuak irakurri behar. Gure auzian berean honelaxe dio, hitzez hitz, Agustin Ezena-
rro botikariak bere eskuzko agirian: Porque a mi no/tizia, hallegado, que las Susodi-
chas Madre Y/hija, andispuesto, Ziertas Coplas en gran per/juizio de mi Onor y de
mifamilia honrada. Hemen a mi notizia hallegado delakoaren azpian ondo baino
hobeto jakingo zuen zer-nolako koplak entzun zituen gure botikariak. Salaketa eta
auziratzea “en gran perjuizio de mi Onor y de mi familia honrada” zelako da. Eta,
non dago, beraz, hain kaltegarriak diren hitzak? Hau da beharbada gure lanaren
punturik ezkutu bezain ausartena. Hona hemen geure ustea. 

Lehen koplari gagozkiola, beraz, ez du argi berririk ematen, gure ustez, “can-
tauan dichas coplas de guitarra y violin” hitzek. Gitarria ta biolintxua beharbada
sasoi bateko koplen hasiera izan zitekeen, edo beharbada, tankera markatu bate-
ko kopla-sailen hasiera eta errepika moduko zerbait. Badago beste ulerbide bat
ere guk ezagutu ditugun koplariak musika-tresna baten laguntzan kantatu ohi
dituzte beren koplak. Bertsolariak ahots hutsean ibili diren bezala, koplariak musi-
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ka-tresna bat lagun dutela ibili dira. Kopla hauek ere berez gitarra eta bibolinaren
laguntzaz kantatzekoak ote dira? Baina nola ulertu sukalde batean ehungintzan
ari diren emakumeak holako musika-tresnen laguntzaz ibili zirela?

Badago, jakina, beste ulerbide bat ere. Behin baino gehiagotan egon naiz
pentsatzen ez ote zen, beharbada, neska-mutilen hartu-eman isilpekoen berri
ematen zuen genero modukoren bat. Eta gitarra hitzaren atzean zer ulertu zite-
keen eta biolin hitzaren atzean ere bai, baina kontu honek ez du merezi azalpe-
nik.

Koplarik harrigarriena, dudarik gabe, laugarrena dugu. Mundu denotatiboak
ere arazo bat baino gehiago eman liezaguke. Tauakera hitza guztiz ulergarria da.
Tabakera hitzak beren ondoan hitz normalago bat eskatu behar luke, gure ustez,
tabakorria44. Tabakera edo tabakontzian tabakorria ezezik tabako-hautsa ere egon
zitekeen. Tabako-hautsa hartzea ere debekatua egongo zen, garai batzuetan.
Honelaxe agertzen da 1754ko Eibarko ordenantzetan45:

12-Baitta bere esttaychala permittidu Justticiac arzia da usazea taba-
cua esattendeuzena rapé franciacua ceiña batta dagguan debecauta
Gueure, Erregue ganic, bost eun ducatten multtiaren azpichan da estta-
belecidutta dagozan penen beian da izatteco onelaquac desterraubac
errochonetatic.

Tabako-hautsa edo rape frantsesa debekatua zegoen, beraz, garai batean.
Garai bateko handikien bizioa omen zen. Doministikuna eragiten zuen eta burua
argitu ere bai, diotenez. Herritik desterratzeko arriskua ere bazeukan tabako-hau -
tsa sudurretatik hartzen zuenak. Horrexegatik bota edo desherritu ote zuten gure
botikaria Lekeitiotik? 

Hona hemen beste testu argigarri bat J. A. Mogelen 1800 urteko Confesio ta
comunioco sacramentuen gañean eracasteac liburutik, 229 or.:

Ez da eguiaz becatu mortala comunio aurretic tabaco-orria pipa, edo
papeletic quian artzea. Ordea comuniora eraman bear dira Jesusi onra
emango dien prestaerac. Erregue edo Jaun andien aurrean pipa artzea,
litzateque injuria ematea. Etzaio zor gueiago Jesu-Christori? Tabaco au -
tsa aztu gabe dijoanac atseguin gueiago emango dio Jesus mortificatu, ta
mortificacio zaleari, artu ta sentiduari atseguin emanda dijoanac baño.
Guchi guchi dira tabado autsa artzen duteenac vicio edo palta gabe. Ala
bada edolaric mortifica ditecela comulgatze aurrean, baita Eliza santuan
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44 Halaxe esan ohi da bizkai-euskeran. Hitz hori berori laburturik irakurri dugu Juan San Martin jaunaren Eztenkadak libu-
ruan, 57 orrialdean: takorrixak.

45 Serapio Mugica “El vascuence en los archivos municipales de Guipuzcoa”, RIEV, II, 1908, 725-734 or.
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ere, ta guciz Sacramentu santua aguertuta dagoan egunetan, eta meza
enzutean.

Tabako-hautsa gutxiago hartzen zen tabakorria baino. “Tabakorria pipan edo
papeletik kean hartzen” omen zen. Tabako-hautsa gutxi gutxi hartzen zen, eta
handikien kontua omen zen: burua argitzeko balio omen zuen, gorago esan dugu-
nez. Horrexegatik tabakoa zorabedartzat hartua izan zitekeen.

Baina jo dezagun, zeharka bada ere, beste alde batetik. Tabakera eta z-/sorabe-
dar hitzek, ordea, ba ote dute alderdi konnotatiborik? Izan lezakete, beharbda.
Koplaren lehen erdiak Tabakera bi or darabiltza/ sorabedarrez beterik delakoak nola-
bait azalpen moduko bat du zein ezkonduba zein ezkontzakia/ eztau iminten dudarik
horretan. Azkoitiko paskinetan (1566) eta Tolosakoetan (1616) bigarren zentzuan
har litezkeen ahapaldiak daude. Alderdi zakar eta are baldar horrek eman dio
auzietarako bidea eta artxiboetan gelditu den neurrian aurki eta azter ditzakegu
gaur egun. Kopla lau eta eztenkada mingarri gabekoak balira, ez lukete “kereila-
rik” sortuko, eta desegingo ziren, beharbada, axukre koxkorra uretan bezala. Tan-
kera honetako kopla hauek duten etorkizunerako bermea, neurri batean, beren
zakartasunean ez ote dute? Gure kopla sailtxo honetan ere baten bat bigarren
zentzuan hartzekotan hau litzateke46.

Ez dago esan beharrik guk hemen aukera batzuk baino ez ditugula jarri. Trans-
kribatu ziren kopla zein testigantza guztiak irakurri ondoren bide batzuk markatu
beharra zen. Badira, jakina, beste ulerbide eta interpretatzeko bide gehiago. Koplak
ulertzeko argi guztia eskaintzetik urrun egon gaitezke, inolako dudarik gabe.

8. Peru Abarca liburua gure kereilaren argigarri

Filologian garaitsu bereko testuak elkarren argigarri izan ohi dira, denok daki-
gunez. Eibarko 1721eko gure auzia querella modura izendatzen da guk lan hone-
tan aurkeztu ditugun agirietan. Eskribauak jazoera baten testigantzak, testigu
aurrez, alkatearen aurrean kopiatzen ditu. Izango zen tartean txinel edo aguazi-
len bat ere. Peru Abarca liburua berriro irakurri dugu argi bila, enegarrenez. Eta
bai zerbait aurkitu ere. Hona gure lanaren argigarri zenbait pasarte eta azalpen.
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46 Mitxelenak Tolosako paskinen gainean dioen bezala (ikus Textos arcaicos vascos, 1964ko edizioa) “si esto no ha de tomar-
se en sentido obsceno (…)”, guk geuk ere geure laugarren koplari erantsi diezaiokegu. Gure kasuan bigarren zentzuan har -
tzekotan, tabakera hitza eta enparaduko sorabelarrak/zorabelarrak hartu beharko lirateke. Tabakera hitzak toxa euskal ordainak
duen bigarren adiera izan beharko luke. Toxa delakoaren bigarren zentzua, bestalde, uste baino zabalago dabil. Orotariko Eus-
kal Hiztegia zein Ramon Etxezarretaran Hiztegi erotikoa (Hordago 1984) lanetan bildua agertzen den baino eremu zabalagoa
du, gaur egun ere. Erabili aditzaren gainean, bestalde, arras interesgarria da 1685eko kopletan agertzen den maitea darabile
zentzua: 5Vicarioa dagoaleguez alegrea ta librea/ 6 Andra gustioc baterren besteâ darabile maitea. Beraz “andreek gizona darabil(t)en
moduan” gure botikariak “bi toxa darabiltza sorabedarrez/zorabedarrez beterik”.
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Peru Abarca laneko bigarren kapituluan eta azkenean ematen dira tankera
horretako zehaztasunak. Hona hitz bitan Mogelen lanean gertatzen dena. Peru
Abarcak eta Maisu Juanek elkarrekin topo egiten dute benta batean. Elkarren
lagun egin ondoren lotara doaz. Hurrengo egunean, kontua ordaindu behar
dutenean, gehiegi ordaindu beharra dute. Maisu  Juanek, ostera, aurkitzen du
kontua arintzeko modua: atso bentera mankatzea lurrean labainbarri bat jarrita.
Baina egitada oker horrekin bildur da ez ote duen “kereila” bat emango atso ben-
terak eta ez ote duten kartzelan sartuko. Hona Maisu Juanen kezka:

M. J. Badaquit cer esan gura deustazun: emongo dabela querellaren
bat nire contra; etorrico jatazala escribau ta aguacilen batzuc, eguingo
ditubela procesotzarrac, ta ezarrico costubac nire lepora, ta menturaz
sartuco nabeela preso. (79or.)

Eta geroago ere barruko kezka ezin kendurik juzku txarrak egiten dihardu:

M. J. Campae otsa dozu barriz. Atsuari daruaque Abadia. Ilten bada
juan zan nire querellia. (81or.)

Maisu Juanek badaki munduko berri eta atzetik etorriko zaizkiolako susmoa ez
dela oinarri gabekoa egiaztatuko du. Azken autu edo elkar-hizketan aguazila ikus-
ten duenean beldurrak airean dago. Eta honelaxe adierazten du bere beldurra:

(Registra la casa el alguacil, y entre tanto le habla Maisu Juan á Peru al oido
lleno de pavor.)

M. J. ¡Ai Peru neuria! Galduba nas. Osatu zan atsua: emon dau que-
rellia; artu ditube informacinoe batzuc. Ventaco otseiñac saldu nau. Iga-
rrico deust neu nazala, ta dongago dana, zu bere eruango zaitube preso
erru baga (190 or.)

Gure Maisu Juan Peru Abarka argiak lasaituko du. Peru Abarkak aguazila
engainatuko du gezurrik esan gabe eta onik aterako dira gure barberu-baserrita-
rrak. Azalpen polit batekin borobiltzen du Mogelek gertatukoa. Hona aguazilaren
bi adierazpen argigarri:

Ag. Escribauba zain dago benta baten, emendi neroiana eruateco
preso; maquina bat costu eguin dira, ez daquit noc pagauco dituban.
(191 or.)

Ag. ¿Cer eguin daben? Ventera andra zar erdi ichu bat dana banatu
berarijaz urdai azala aurrian iminita, labandu ta jausi cedin. Guero bar-
beruba dala, ta Jangoicuac daqui certzuc eracutsi deutsazan gaissuari;
illaguinic egon da, ta gastubac jaanian eguin, ta ecer pagau baga juan
jacon. Nescatilla bere otseiñac aguertu dau guztija; anche dago urdai
azal, labandu eragui-eutsana. Ez dau plaguiac gueijago asmau. Beragaz
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eban lagun baserritar bat; baña nescatilliac berac declarau dau, ez euque-
ela bijac erruba, ezpada bacarric barberubac. Ecin jaquin izan ditugu
nunguac cirian: bai bacarric barberuba eguala chito apainduba buruti
beera. Esan deuscube onutz artuebela; baña besteren batzuc izan biar
eben. Or compon. Escribaubari ta niri pagau biarco jacuz guere alogue-
rac nundi edo andi; baña atrapau baguendu barberu dontsuba, quendu-
co gueuntsan bizarra. (192)

Hona ekarri ditugun pasarteek ondo azaltzen dute garai bateko kereilak zer-
nolakoak izango ziren; eta nolako kostu eta lorrak ekartzen zituzten. Preso har -
tzeko aguazilak eta eskribauak  egin beharko zuten lana. Preso hartutakoek nola-
ko lotsari eta estutasuna pasatzen zuten. Gure Maisu Juan harrapatzen ez badute
ere nolako nahigabeak pasatzen dituen ikusi dugu aukeratu ditugun pasarteetan.
Uste dugu egoki-egokiak direla Peru Abarcako pasarte hauek eta horrexegatik
ekarri ditugu. XVIII mendeko Bizkaiko ekialdeko zein Gipuzkoako mendebalde-
ko auzibideak argitzen dituzte, neurri handi batean.

Peru Abarca liburuak eskaintzen du beste argitasunik ere gure 1721eko kerei-
lako koplak ulertzeko. Peru Abarca liburuak berak baino gehiago liburuaren atze-
an dagoen eranskinak. Frai Pedro de Urlijak (beste izenez, uste dugunez Pedro
Añibarrok) egiten duen galdera bati, honela erantzuten dio Don Juan de Zandi-
jak (gure Mogelek):

Fr: Ori orrelan da; baña aspertzaca esango deuscube erdaldunac ta
euscaldun dongaac, ez dala gauza eusquerea gauza goratubetaraco, ez da
bere escuor darabilguzanetaraco. ¿Noc esan eusqueraz sombrero, tabaco,
tabaquera, baston, capa, taja-pluma?

Ab. Asi gaitian emendi, Aita Pedro. Gure euscaldunen buru estalqui-
ja zan, da, ta izango da chapela edo capelia. Icen au geuria da, celan dan
buru janci au. Sombrallubaren icena ta izatia dira asmo barricuac, ta ez
anchiñaco Españarrenac. Gauza barrijac icen barrijac biar ditube. Eta
icen barrijac emoteco, ez dau iñoren biarric eusqueriac. Sombrero da que-
rizgarrija, edo buru-tellatuba. Tabaco da sur-autsa; tabaqueria sur-auts-onci-
ja: baston escu-maquillia, capa corputz-estalquija: taja-pluma luma-epallea,
ta eusquera verba iraatsi oneec, adierazoten dabe gaucia cer ta cetaraco
dan. (25-26 /201-202 or.)

Gure zorioneko tabakoa “sudur-autsa” dela dio Don Juan de Zandijak, eta tabake-
ra ontzia “sudur-auts-ontzia”. Geure gaurko begiez ikusirik hautsa baino gehiago
orria izango zen. Gure susmoak ondo doazela iruditu zaigu. Behin Eibarko kereila-
ko testua aztertzeko bidean, gure Agustin de Ezenarro botikariak sudur-hautsa har -
tzen duelako irudipena gero eta sendoagoa izan da. Handikiek tabako-hautsa har -
tzen omen zuten sudurretatik. Jende xeheak, ostera, tabako-horria erretzen zuen.
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9. Ondorio gisa

Lantto honetan euskarazko testua eta erdarazkoa ahalik eta fidelen ematen
saiatu gara. Puntu horretan jarri dugu geure ahaleginik handiena. Guk hemen
ukitu ditugun puntu guztiek, bestalde, badute gure lerroetan agertu duten baino
mami handiagoa. Gure usteak ustel atera ez daitezen era bateko eta besteko fro-
gak eta datuak eman ditugu. Datu hauek gutxi irudituko zaizkio bati baino gehia-
gori. Datu hauek guztiak baino mila gehiago jar genitzakeen. Gure asmoa, ostera,
ez da horretara zuzendua egon.

Zortzigarren puntuan jarritako uste-musteak, beharbada, ez dute oinarri han-
dirik izango. Zaila da testu baten edukia guztiz agortzea hirurehun urteko tartea-
rekin. Dena ez ulertzeak, gainera, eman ohi dio testuari lilura eta misterioa. Gure
ustetxoak agertu gabe, ordea, gogortxoak edo harrigarriak badira ere, ezin geldi
gintezkeen. Menendez Pidalek esan ohi zuen erromantze zatikatu eta gutxiratuak
–gutxirendu eta zatikatuak, bestela esan–, misteriotsuak ziren ber, ederragoak
zirela. Euskarazko testu murritz honek ere izan ditzake alde horretatik, Mogelen
hitzak erabiliz, bere enkantu eta pamerialak. 
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LABURPENA

Atharratze Jauregian euskal baladaren lekukotasunik zaharrenetako bat Jean Louis Armand
de Quatrefagues de Breau (1810-1892) sendagile eta naturalistak emandakoa da, 1850ean
frantsesera itzulita argitaratu zuena.
Azterketa honen egileak baladaren ibilbidea osotu du, Quatrefaguesek argitaratutako
aldaerak ez ezik balada horretaz dauden beste aldaera, itzulpen eta komentario guztiak ere
kontuan hartuta. Ibilbide horretan daude Ampère, Francisque-Michel, eta E.C. Otté eta
Charles Dickens nobelagileak ingelesez egindako itzulpenak.

RESUMEN

Uno de los testimonios más antiguos, si no el más antiguo, de la balada vasca Atharratze Jau-
regian es el del médico y naturalista Jean Louis Armand de Quatrefagues de Breau (1810-
1892) que en 1850 publicó una traducción francesa de la misma.
El autor del estudio hace un exhaustivo recorrido por las diferentes versiones que publicó
el propio Quatrefagues así como por todas las traducciones y comentarios de la balada,
desde Ampère, Francisque-Michel hasta las traducciones inglesas de E.C. Otté y la del
novelista Charles Dickens.

RÉSUMÉ

Un des plus anciens témoignages, si ce n’est le plus ancien, de la ballade basque Atharra -
tze Jauregian est celui du médecin et naturaliste Jean Louis Armand de Quatrefagues de
Breau (1810-1892) qui en publia en 1850 une traduction.
L’auteur de l’étude effectue un parcours exhaustif des différentes versions éditées par le
propre Quatrefagues ainsi que de toutes les traductions et commentaires de la ballade,
d’Ampère et Francisque Michel aux traductions anglaises de E.C. Otté et du romancier
Charles Dickens.

SUMMARY

One of the oldest testimonies, if not the oldest, of Basque ballad Atharratze Jauregian was
provided by doctor and naturalist Jean Louis Armand de Quatrefagues of Breau (1810-
1892), who published a French translation of the song in 1850.
The author of the article provides an exhaustive overview of the versions Quatrefagues
published and all the translations and commentaries on the ballad, from Ampère, Fran-
cisque-Michel to the English translations by E.C. Otté and Charles Dickens.
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1. VERSIONES Y ARQUETIPOS

Atharratze Jauregian es una de las baladas orales vascas más valiosas y acaso sea
también (junto con Ana Juanixe) la más enigmática. En otro lugar intento estu-
diarla a partir de todo el corpus de versiones conocidas, con el objetivo de esta-
blecer el significado último que subyace en la historia narrada, y, a la vez, descri-
bir y explicar las variaciones contradictorias que aparecen ya en los primeros tex-
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tos recogidos desde mediados del siglo XIX, y en adelante. El estímulo inmediato
para tal estudio es la propuesta formulada por Jean-Baptiste Orpustan en 1999 de
reconstrucción de la versión “original”: el arquetipo de la canción narrativa,
medieval en su opinión, del que derivarían las versiones modernas. 

Creo que las reconstrucciones textuales en el campo de la poesía tradicional
son, en sentido estricto, un imposible filológico. El primer modelo de un canto
tradicional es inasequible, según principio bien establecido por Menéndez Pidal,
Diego Catalán y varios otros estudiosos del Romancero y la balada europea. La
ingenua creencia de Doncieux de que era factible remontarse a la primera ver-
sión, fijar su forma exacta y determinar su fecha, lengua o dialecto y lugar de ori-
gen, está justificadamente desacreditada desde comienzos del siglo XX. Es más,
cuando conocemos (como sucede en el Romancero hispánico en varias ocasio-
nes) el texto originario, por lo general culto, de donde arranca la tradición oral
de un determinado “ballad-type”, ese primer modelo carece casi siempre de inte-
rés, y en cualquier caso no permite predecir la dirección que han seguido los cam-
bios de las versiones orales en su significado, estilo o rasgos lingüísticos. Por otra
parte, en el análisis de las producciones literarias de tradición oral la variante tie-
ne tanto o mayor interés que la invariante. Al contrario de lo que sucede en la
transmisión de los textos escritos, las innovaciones, omisiones o añadidos en las
baladas o romances no son simples deturpaciones o errores, sino el reflejo de las
reacciones de los cantores, que a largo plazo no se comportan como simples
memorizadores pasivos, ante el texto recibido.

Las reflexiones anteriores, sin embargo, no significan que la comparación de
los textos de un corpus completo de versiones sea inútil desde una perspectiva his-
tórica, sino más bien todo lo contrario. Aunque sea una quimera la reconstruc-
ción arqueológica del presunto texto original, sí pueden y deben hacerse hipóte-
sis razonables sobre los estados previos de una balada y sobre las “líneas de fuer-
za” que han dado lugar a las mutaciones que se advierten en las versiones más
recientes. De ahí el interés del trabajo de Orpustan, y la conveniencia de propo-
ner alternativas.

Metodológicamente, el primer paso es establecer con la mayor exactitud posi-
ble la cronología y la “autoridad” relativa de cada una de las versiones de que dis-
ponemos, atendiendo a lo muy habitual que son en el siglo XIX las manipulacio-
nes textuales por parte de colectores y editores, el recurso a versiones composita o
facticias, y otras circunstancias que desnaturalizan o hacen insegura la fiabilidad
de los textos como auténticos testimonios de la tradicionalidad real de una deter-
minada balada. Es lo que he procurado hacer a partir de los 19 textos que com-
ponen el corpus de Atharratze Jauregian, según la edición de Antonio Zavala, suma-
mente meritoria pero filológicamente no del todo válida. El corpus útil es, en rea-
lidad, bastante más reducido, una vez que se prescinde de lo que son simples
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fragmentos o incipits musicales, de duplicaciones y de reediciones sin valor tex-
tual.

En este anticipo voy a ocuparme sólo de uno de los textos, el que considero
como primera versión, y de su singular historia editorial y proyección fuera del
ámbito estrictamente vasco. Claro es que habrá que hacer alusión a las demás ver-
siones, pero mi objetivo no es ahora el análisis global del conjunto de textos de
esta magnífica balada, sino simplemente aclarar la complicada historia bibliográ-
fica de un solo texto, zanjar algunas dudas y confusiones a que ha dado lugar, y
poner en valor lo que puede aportarnos ese texto para un análisis de la diacronía
del poema.

2. QUATREFAGES, 1847. UN TESTIMONIO INDIRECTO

Podrá sorprender que la primera versión documentada, y a mi juicio la más
interesante, de Atharratze Jauregian la debamos a un estudioso que desconocía por
completo la lengua vasca y trabajaba en campos muy alejados de los estudios lin-
güísticos y literarios. No menos sorprendente es que esa versión alcanzara los
honores de ser el primer texto baladístico vasco —auténtico, y no fabricado—
impreso en traducción francesa y más insólitamente aún, en inglés; y que uno de
los artífices de darla a conocer al público británico y norteamericano fuera nada
menos que el novelista victoriano, cumbre de la narrativa inglesa y europea del
siglo XIX, Charles Dickens. Todo ello será sorprendente pero no es menos exac-
to, según aquí veremos.

El primer protagonista de estos avatares textuales de Atharratze Jauregian es
Jean Louis Armand de Quatrefages de Breau (1810-1892), un médico y naturalis-
ta, zoólogo y antropólogo, a quien todavía hoy es de rigor mencionar a propósito
de las primeras polémicas suscitadas por la teoría evolucionista de Darwin. Sus tra-
bajos sobre fósiles marinos, anélidos, roedores, craneometría humana y un largo
etcétera, o su papel en la creación del Museo de historia natural de París y como
uno de los pioneros fundadores de la Antropología, y autor de obras de referen-
cia en su día sobre la especie y las razas humanas, hacen de Quatrefages un reco-
nocido exponente de la mejor ciencia francesa en la segunda mitad del siglo. El
estudioso no descuidó el aspecto práctico de las ciencias a que se dedicó; además
de ocuparse del gusano de seda y el arenque, es también responsable en buena
parte del auge de la piscicultura como tecnología, y como lucrativo negocio.

Quatrefages publicó en la Revue des deux mondes varios trabajos extensos que
pudieran clasificarse como de “alta divulgación”, sobre los archipiélagos de Chau-
sey y Bréhat, en Bretaña, las costas de Sicilia, la costa de Saintonge y la bahía de
Vizcaya. Estos artículos, publicados con el título genérico de “Souvenirs d’un natu-
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raliste”, son la crónica de las expediciones cien-
tíficas de Quatrefages, y fueron objeto de una
segunda edición en forma de libro unitario
con el mismo título, aparecido en 1854, y de
una traducción inglesa publicada en 1857: The
Rambles of a Naturalist on the Coasts of France,
Spain, and Sicily. 

El trabajo que aquí nos interesa es el dedi-
cado a “La Baie de Biscaye”, publicado por pri-
mera vez en la Revue en dos partes (I: Biarritz-
Guettary-Saint Jean de Luz; II: Saint-Sébastien)
en 1850. Estos artículos, redactados en tono
ameno y repletos de información de todo tipo,
son de extraordinario interés y resulta extraño
que —hasta donde sé— no se hayan traducido
al español, ni al euskera. Bien lo merecen.
Quatrefages no se ocupa sólo de fósiles y zoo-
logía. Su estancia de más de medio año (de
junio a fines de 1847) en la costa del País Vas-

co le llevó a interesarse por todos los aspectos, geográficos, sociales, culturales, his-
tóricos, políticos, o económicos, del país; y hace observaciones penetrantes y basa-
das en un conocimiento de primera mano, que poco tienen que ver con las que
prodigaron los viajeros románticos y otros “curiosos impertinentes” anteriores y
posteriores. Aunque Quatrefages haga también algunas concesiones al “pintores-
quismo” o manifieste su perplejidad y distancia ante la bibliografía vasquista al
uso, sus artículos son ante todo una espléndida “radiografía” del País Vasco de
mediados del XIX en la que, por ejemplo, se anticipa la potencialidad en la par-
te Sur de una “fuerza de trabajo” que hacía prever un gran despegue industrial y
anuncia conflictos políticos de base que, en efecto, tuvieron lugar pocas décadas
después.

En lo que ahora nos atañe, entre las variadas observaciones de Quatrefages se
encuentran las que hace, durante su estancia en Labourd, sobre la vitalidad de la
canción popular, más improvisada que “tradicional”. Para Quatrefages cualquier
acontecimiento se convierte en tema de una canción, que se difunde rapidamen-
te; la canción puede ser así un arma temible que repara varias injusticias de tono
menor; el ejemplo que pone es el del amante despechado por la traición de su
novia, y que divulga mediante una canción sus infidelidades. Un género que nos
recuerda de inmediato los “Ezkontza galdutako bertsoak”, editados y estudiados
por Antonio Zavala en fecha ya lejana (1962, con una segunda recopilación en
1999). Ahora bien, la abundancia de esta producción poética tiene un inconve-
niente: las composiciones más modernas, las recién compuestas, hacen olvidar las
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antiguas. El resultado es que “de plusiers chansons que je me suis fait traduire,
une seule m’a présenté des caractères d’antiquité” (pág. 1.085). 

Quatrefages sólo nos aclara en el artículo de 1850 su forma de conocer los tex-
tos cantados, en su mayoría muy modernos: hacérselos traducir al francés por par-
te de los propios “informantes”; pero nos deja en ayunas sobre cuál era esa única
canción antigua aludida. 

Por fortuna, Quatrefages comunicó su hallazgo a un estudioso especialmente
cualificado, Jean-Jacques Ampère, segundo protagonista de nuestra breve historia
de la difusión europea de Atharratze Jauregian. 

Ampère (1800-1864), hijo del célebre físico, era ya en 1850 un reconocido his-
toriador de la literatura francesa, y especialista en otras literaturas (escandinava,
italiana, alemana). En septiembre de 1852 Ampère fue nombrado miembro de la
sección de Filología del recién fundado “Comité de la langue, de l’histoire et des
arts de la France”. El comité supuso en la Francia del segundo Imperio una reor-
ganización absoluta de los estudios y publicaciones humanísticas, y todavía hoy
nos admira la eficacia y los resultados que pudieron alcanzarse con una planifi-
cación adecuada y exigente. De la sección de Filología formaban parte, además
de Ampère, medievalistas ilustres como Guessard y Paulin Paris, y un crítico lite-
rario de la talla de Sainte-Beuve, entre otros; aunque es cierto que también actuó
en calidad de figurón La Villemarqué, cuya inoperancia era fácil, retrospectiva-
mente, de prever en el conspicuo farsante y mixtificador de los cantos populares
bretones que hoy sabemos que fue. En la sesión plenaria del Comité del 8 de
noviembre de 1852, el ministro de Instrucción pública, Hyppolite Fortoul, enco-
mendaba a la sección de Filología, la elaboración del Recueil général des poésies
populaires de la France, proyecto calificado como “grand et complet monument éle-
vé au génie anonyme et poétique du peuple”. El mandato para preparar y publi-
car esa magna colección procedía de un decreto firmado por Louis-Napoléon,
todavía presidente de la República por pocos días más, basándose en un rapport
del ministerio, el 13 de septiembre del mismo año. No fue fácil precisar qué debía
entenderse por “poésies populaires”, y las actas de las sesiones mensuales del
Comité reflejan las discusiones y tanteos que fueron necesarios antes de perfilar
definitivamente el tipo de composiciones que debían constituir el Recueil. Fue
Ampère quien tomó a su cargo la redacción de unas Instrucciones ejemplificadas
que definían el género y la amplitud del corpus que se deseaba publicar. El minis-
tro Fortoul elogiaba así en una circular del 28 de octubre la labor de Ampère: “En
joignant l’exemple aux préceptes, M. Ampère a su préciser, dans quelques pages,
le véritable caractère de la poésie populaire, et faire ressortir à la fois le charme
et l’importance d’un recueil qui réunira les plus naïves fantaisies de l’esprit
français et les plus graves souvenirs de nos annales”. Las Instructions de Ampère se
publicaron en 1853 en el Bulletin del Comité, pero debieron considerarse lo sufi-
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cientemente importantes como para que se hiciera el mismo año una tirada apar-
te en forma de libro.

Dado que se había decidido incluir en la colección las poesías populares com-
puestas en todas las lenguas habladas en Francia, Ampère puso varios ejemplos de
canciones bretonas, catalanas o vascas. A esta circunstancia debemos que muy al
principio de las Instructions se publicara la versión de Atharratze Jauregian comuni-
cada por Quatrefages. Tras aludir a, y publicar un fragmento del inevitable Canto
de Altabiskar, escribe Ampère:

Nous citerons, comme exemple plus récent des chants populaires du
pays basque, une chanson dont la traduction a été dictée à M. de Qua-
trefages par une vieille femme de Biarritz.

SANTA-CLARA.

Dans Ataratz, les cloches de l’église ont sonné tristemeut d’elles-
mêmes. La jeune Santa-Clara part demain. Les grands et les petits pren-
nent le deuil : Santa-Clara part demain. On dore la selle de son cheval et
sa valise d’argent.

«Mon père, vous m’avez vendue comme une vache à un Espagnol. Si
j’avais encore ma mère vivante comme vous, mon père, je ne serais pas
allée en Espagne, mais je serais mariée au château d’Ataratz.»

Au château d’Ataratz, deux oranges ont fleuri; nombreuses sont les
personnes qui les ont demandées: on a toujours répondu qu’elles n’é-
taient pas mûres.

«Mon père, partons gaiement: vous reviendrez les yeux pleurants et
le cœur triste, et vous vous retournerez souvent pour regarder votre fille
sous sa pierre de tombe.

«Orissou, la longue montagne, je l’ai passée à jeun. En arrivant de
l’autre côté, je trouvai une pomme et je l’ai mangée; elle a touché tout
mon coeur.

«Ma sœur, va à la chambre du troisième étage pour voir s’il fait Egua
ou Iparra. Si Iparra souffle, tu le chargeras de compliments pour Sala, et
si c’est Egua, tu lui diras qu’il vienne chercher mon corps.

«Ma sœur, va chercher maintenant ma robe blanche; va chercher ta
robe noire.» Elle s’habille en blanc, et sa sœur en noir. Elle monte à la
croisée pour voir si elle peut apercevoir Sala. Elle le voit arriver de loin:
elle se précipite et tombe morte. Personne n’a pu enlever le corps. Sala
seul a pu le relever.
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—————

(Se anota, en estr. [3], tras ‘deux oranges ont fleuri’: “On voit plus
loin qu’il s’agit de Santa-Clara et de sa sœur”; al final de estr. [4]: “Man-
ger la pomme, se dit également pour s’éprendre d’un amour pur et pour
commettre une faute”; estr. 6: Egua: “Le vent du sud”; Iparra: “Le vent du
sud-ouest” [sic]). 

Sólo un año después, en 1854, Quatrefages
publicaba la edición completa en libro, en dos
volúmenes, de sus Souvenirs d’un naturaliste, ree-
dición de sus trabajos aparecidos en la Revue des
deux mondes. En su introducción ya advierte el
autor que reimprimía sus trabajos “avec quel-
ques modifications”. Una de esas modificacio-
nes afecta directamente al texto que nos intere-
sa. Al hablar de las canciones populares, el
párrafo en que se refería a aquella en concreto,
“… une seule m’a présenté des caractères d’an-
tiquité” (“ancienneté”, ahora), Quatrefages
remite a una larga nota añadida al final del volu-
men, en la que además de hacerse cargo de la
publicación previa de Ampère precisa las cir-
cunstancias de la recolección e introduce algu-
nos cambios de interés respecto al texto publi-
cado en 1853:

Cette ballade, que j’avais communiquée à mon savant confrère, M.
Ampère, ayant été jugée digne de figurer dans le Recueil des chants natio-
naux publiés par le gouvernement, je crois que les lecteurs me sauront
gré de la reproduire ici. La traduction m’a été dictée par la femme qui
la chantait, et je me suis borné à en faire disparaître les fautes de
français. 

SANTA-CLARA.

A Ataratz, les cloches de l’église ont sonné tristement d’elles- mêmes.
Mademoiselle Santa-Clara part demain. Les grands et les petits prennent le
deuil: Santa-Clara part demain. On dore la selle de son cheval et son por-
te-manteau en argent.

«Mon père, vous m’avez vendue en Espagne comme une vache. Si j’avais
ma mère en vie comme vous, mon père, je ne serais pas allée en Espagne,
mais je me serais mariée au château d’Ataratz.»
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Au château d’Ataratz deux oranges ont fleuri. Nombreuses sont les
personnes qui les ont demandées. On a toujours répondu qu’elles n’é-
taient pas mûres.

«Mon père, partons gaiement: vous reviendrez les yeux en pleurs et le
cœur triste, et vous vous retournerez souvent pour regarder votre fille
sous sa pierre de tombe.

«Orissou, la longue montagne, je l’ai passée à jeun. En arrivant de
l’autre côté, j’ai trouvé une pomme et je l’ai mangée; elle a rempli tout
mon coeur.

«Ma sœur, monte à la chambre du troisième étage pour voir s’il fait
Egoua ou Iparra. Si Iparra souffle, tu lui feras mes compliments pour Sala,
et si c’est Egoua, tu lui diras qu’il vienne chercher mon corps.

«Ma sœur, va chercher maintenant ma robe blanche; va chercher ta
robe noire.»

Elle s’habille en blanc, et sa sœur en noir. Elle monte sur la croisée
pour voir si elle peut apercevoir Sala. Elle le voit arriver de loin: elle se
jette par la croisée et tombe morte. Personne ne peut soulever le corps. Sala
seul peut l’enlever.

__________

(Imprimo en cursiva las alteraciones respecto al texto publicado por
Ampère. En las notas, en 1854 se suprime la primera, sobre “Santa Cla-
ra”, se mantienen idénticas las demás, y se añade otra al final: (estr. [6]:
Sala: “Nom de son amant”).

Ambos textos (Ampère-1853 y Quatrefages-1854) son complementarios y
deben tenerse en cuenta conjuntamente. La precisión de que el texto de la can-
ción fue recogido en Biarritz, por ejemplo, la recoge sólo Ampère. Las modifica-
ciones, no triviales, que introduce Quatrefages en 1854, pueden ser sólo cambios
estilísticos para mejorar el mal francés de su informante; pero ese texto refleja, en
cualquier caso, la voluntad última del colector, y habremos de tomarlo como tex-
to base, incluso a reserva de que reapareciera —cosa nada imposible— el autó-
grafo de Quatrefages comunicado a Ampère.

En los estudios sobre balada vasca, sin embargo, se ha utilizado exclusivamen-
te el texto de Ampère-1853. Y ello con el agravante de no haber sido consultado
de forma directa, lo que lo ha convertido en casi un texto fantasmagórico. El
“extrañamiento” de la versión francesa de Atharratze Jauregian recogida por Qua-
trefages empieza muy pronto. Cuando Francisque Michel en su Le Pays basque de
1857 publica una nueva versión de la balada, remitía a su predecesor: 
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Cette belle ballade, en dialecte souletin assez ancien, est très-goûtée
dans le pays et répandue jusque dans le Labourd. M. de Quatrefages l’y
a recueillie, ou plutôt une traduction lui en a été dictée par une vieille
femme de Biarritz. On peut lire ce morceau dans les Instructions relatives
aux poésies populaires de la France.

La información de Michel es exacta, de acuerdo con el texto de Ampère, si
bien Quatrefages no dice que su informante fuera “vieille”, y la localización “de
Biarritz” deberá precisarse a “en Biarritz”. Por desgracia, en la nota en que Michel
remitía a su fuente se deslizó una “coquille” tipográfica, y el año de edición de la
publicación de Ampére, en romanos, perdió una cifra de centena: de M DCCC
LIII se pasa a M DCC LIII. La errata de Michel ha tenido larga descendencia y la
presunta edición de un texto de Atharratze Jauregian en 1753 se ha convertido en
canónica. A tal inexistente edición remiten Riezu (1948) y varios otros estudiosos.
Debo considerarme en parte responsable de que el error pasara a Euskal baladak.
Antologia eta azterketa (1983; II, p. 76). Si mi memoria no falla —Joseba Lakarra,
Koldo Biguri y Blanka Urgell podrán corregirme— facilité a los autores de esa ger-
minal colección el texto de Ampère, pero sin incluir copia de la portada del libro
de 1853 (las fotocopias eran todavía entonces un bien relativamente escaso), y
nada más lógico que atenerse a la fechación de Michel. De Euskal baladak la edi-
ción fantasma pasa a Juaristi (1989), Zavala (1998, p. 38), etc. Una enciclopedia
muy difundida en el país perpetúa el monstruo bibliográfico, al margen de dar
como incontestables las suposiciones de Jaurgain y su texto, a todas luces refun-
dido para acomodar la balada a su nada plausible reconstrucción historicista:
“Ozaze Jaurgañian: Canción del s. XVI que en su versión francesa dio a conocer M.
de Quatrefagues [sic] en 1753 relativa al matrimonio de Carlos de Luxe, barón de
Luxe y de Tardets, Atharratze, con María de Jaurgain de Osa…”.

Orpustan advierte el error de la datación de las Instructions de Ampère en
1753, pero incurre en primera instancia en la extraña confusión de pensar que esa
versión, en su “original” vasco, es la que publica F. Michel en 1857 (p. 59), cuan-
do en realidad nada tiene que ver con ella. Por otra parte, Orpustan, aunque
conoce el texto francés a través de Zavala y Euskal baladak, parece haber saludado
sólo muy de lejos la edición de 1853, y desconoce la personalidad —conspicua por
demás— del colector: “Or l’ouvrage prétendument daté de 1753 qui aurait con-
tenu la première version du texte comportait un récit en prose recueilli par le
collecteur, ‘M. de Quatrefages’ que Francisque Michel présente implicitement
comme un de ses contemporains: on ne donne pas du ‘Monsieur’ aux gens du siè-
cle précédent”. Y tan implícitamente, o más bien explícitamente, puesto que
Michel, estricto coetáneo y paisano de Quatrefages (ambos eran del sureste fran-
cés —Gard, y Lyon— nacidos en 1809 y 1810), dedica a éste y sus artículos de 1850
la primera nota de su libro (pág. 1; y hay nuevas menciones más adelante en págs.
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201 y 203). Y Quatrefages vivió hasta 1892, es decir cinco años más después de la
muerte de Michel.

En suma, y sintetizando los hechos positivos:

1. Quatrefages recogió a mediados de 1847 en Biarritz una versión de Atha-
rratze Jauregian, que registró en traducción francesa proporcionada por la propia
informante.

2. Aunque alude a ella, no la publica en su artículo de 1850, pero la comuni-
có a Jean-Jacques Ampère, quien la dio a conocer en 1853 en las Instructions rela-
tives aux poésies populaires de la France (pp. 5-6 en la edición exenta; y 221-222 en el
volumen I del Bulletin du Comité de la Langue, de l’Histoire et des Arts de la France).

3. Al reimprimir sus artículos en volumen en 1854, Quatrefages sí incluye esta
vez la balada, en una nota añadida (Souvenirs d’un naturaliste, II, pp. 502-503), con
cambios textuales de cierta entidad respecto a la publicación de Ampère. 

3. DEL FRANCÉS AL INGLÉS (O DE QUATREFAGES, SOUVENIRS, A QUATRE-
FAGES, RAMBLES; Y DE AMPÈRE A DICKENS)

Tres años después de su edición francesa aparecía la versión inglesa de los Sou-
venirs d’un naturaliste de Quatrefages: The Rambles of a Naturalist on the Coasts of
France, Spain, and Sicily (London; Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts,
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1857). El traductor, E. C. Otté, que actuaba “with the Author’s sanction and co-
operation”, según se indica en la portada, tomó el buen acuerdo, si no fueron los
editores ingleses, de incluir las notas de la edición original al pie de página y no
al final del volumen. Gracias a ello pueden leerse simultáneamente las observa-
ciones generales de Quatrefages sobre la canción popular vasca y la versión de la
única balada antigua que pudo recoger:

[...] This abundance of compositions has perhaps a special inconve-
nience of its own, for the latest productions soon obliterate the older
ones, and of the many songs which were translated to me, there was only
one which presented true characters of antiquity*.

* I have thought that my readers might be interested in becoming
acquainted with this ballad, which I first communicated to my learned
confrère, M. Ampère, and which was judged worthy of being introduced
into the Recueil des Chants nationaux published by the Government. The
translation was given to me by the woman who sung it. 

The Maiden of Santa Clara.

“Although no hand of man has touched them, the church bells of
Ataratz are tolling mournfully. To-morrow departs the maid of Santa Cla-
ra. Great and small are mourning, for to-morrow departs the maid of
Santa Clara. Gold is gleaming on her saddle, and silver is shining on the
trappings of her steed. 

“My father, thou hast sold me into Spain, as though I were a cow. If
my mother had been alive as thou art, my father, I should never have
gone to Spain, but I should have been wedded within the castle gates of
Ataratz. 

“At the castle of Ataratz two oranges are blooming, and many have
come to beg them of the Lord of Ataratz. But the answer has always been
that the oranges were not yet ripe. 

“My father, let us depart in joy, for thou wilt return with tearful eyes
and saddened heart, and often wilt thou go forth to watch the stone on
thy daughter’s grave. 

“My sister, mount thee to the turret window, and see if Egoua, the
wind of the south, is blowing, or if Iparra, the south-west breeze, is sti-
rring. If Iparra be stirring, go bid him greet Sala, my lover; but if Egoua
is blowing, bid him tell Sala to come and seek my body. 

“My sister, haste thee to find me a snowy white robe, but do thou deck
thyself in a garb of black. 
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“She dons her snowy white robe, and her sister decks her in a garb of
black. She mounts to the turret window, and looks abroad for Sala. She
sees him coming from afar, she throws herself from the turret window,
and she falls dead. No one can raise her body; Sala alone can lift it.”
(págs. 220-221). 

La traducción presenta la particularidad de omitir una estrofa (“Orissou, la
longue montagne…”), además de la explicación final de Quatrefages al introdu-
cir el texto (“… je me suis borné à en faire disparaître les fautes de français”). Esto
último, en efecto, sobraba para una versión inglesa. La supresión de la estrofa, en
cambio, más que a simple descuido, habrá que atribuirla a la perplejidad del tra-
ductor ante la aparente desconexión temática con el resto del poema, o a censu-
ra puritana por una imagen erótica (“… j’ai trouvé une pomme et je l’ai mangée”)
que acaso se considerase demasiado explícita. Por lo demás, la traducción inglesa
es fiel, con el recurso a un cierto arcaísmo léxico acorde con el que los lectores
ingleses esperarían en baladas antiguas, incorporando al texto las explicaciones
que Quatrefages daba en sus notas (“…and see if Egoua, the wind of the south, is blo-
wing”; “… go bid him greet Sala, my lover”).

Los lectores de lengua inglesa tuvieron a su
alcance otra traducción muy distinta, apareci-
da cinco años después en una publicación des-
tinada al gran público, con una difusión lógi-
camente mucho mayor que la que pudo tener
el libro de ensayos de un naturalista. En 1862
el semanario All the Year Round publicaba una
extensa recensión de las Instructions de Ampè-
re, que fue necesario repartir en dos números
de la revista, en dos “sittings”. Es ciertamente
insólito que se publicara esta reseña, casi diez
años depués de aparecida la obra reseñada, y
hemos de ver un muy especial interés por par-
te del redactor. En la introducción, con la pers-
pectiva de los años transcurridos, el reseñador
inglés pudo añadir, además de un caluroso elo-
gio a Ampère, la noticia de que éste había caí-
do políticamente en desgracia, y que ello
habría supuesto que no llegara a culminarse la
edición de las Poésies populaires de la France:

A Pamphlet, entitled Bulletin du Comité de la Langue, de l’Histoire,
et des Arts de la France, contains some curious and suggestive matter. It
was printed (not published) in 1853, and contains some curious instruc-
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tions addressed to the (possible) correspondents of the Ministry of
Public Instruction. They are requested to forward information on —
1stly, the popular poetry of France; 2ndly, on philology; 3rdly, history;
and 4thly, on archaeology. The instructions as to the first, and the
grounds on which they are based, are given with the greatest fulness, and
present the most interest [en realidad, el Comité sólo tuvo tres secciones,
y la que el redactor considera primera formaba parte de la sección de
“Philology”].

These instructions were drawn up by M. Ampère, who is well known
to many English, not merely as a most distinguished member of the Ins-
titut, but as a tried and courteous friend, ready to help all literary per-
sons with the resources of his great and varied knowledge, and also as
one of those learned and distinguished scholars who have fallen under a
political ban. In this case it is probably in consequence of this ban that
M. Ampere has been prevented accomplishing a scheme which he had
much at heart, the collection of the popular and traditional poetry of
France, before the generation had passed away who had learnt much tra-
ditional knowledge in their youth, which had never been displaced by
their comparatively little reading.

Es un hecho cierto que la edición del corpus de poesías populares francesas
nunca llegó a publicarse, a pesar de que el Bulletin del Comité siguió dando cuen-
ta de los trabajos preparatorios hasta 1857. La tarea, sin embargo, no fue inútil.
Gracias a aquella iniciativa estatal salieron a luz varias de las más importantes
colecciones regionales de cantos populares franceses que se publicaron en el siglo
XIX, y de los materiales manuscritos reunidos por la sección de Filología, conser-
vados hoy en la Bibliothèque National, se alimentaron las colecciones plenarias de
Rolland o Doncieux, los fundamentales estudios de Patrice Coirault, el catálogo
de Laforte…, y todos los que se han interesado por la poesía oral europea, narra-
tiva o lírica, hasta hoy mismo.

A esa introducción sigue en la reseña de All the Year Round un detallado resu-
men del contenido de las Instructions, incluyendo la transcripción y traducción de
los especímenes que Ampére había puesto como ejemplo de los cantos populares
que interesaban al Comité. La versión de Atharratze Jauregian de Quatrefages se
tradujo en la siguiente forma:

The church bells of Ataratz rang sadly of themselves. The young San-
ta Clara goes away to-morrow. All are mourning, young and old: Santa
Clara goes away to-morrow. They are gilding the saddle of her palfrey,
and her travelling-bags are of silver.
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“Oh, father! you have sold me like a beast to a Spaniard. If my mot-
her were but alive, like you, my father, I should not be sent into Spain,
but I should be married at home, in the Castle of Ataratz”

At the Castle of Ataratz two orange-trees flowered; many a one came
to ask for them, but each was told that the fruit was not ripe.*

“Father, let us set off merrily; you will come home with weeping eyes
and a heavy heart, and you will go back many a time to look at the heads-
tone of your daughter’s grave.

“I was hungry when I climbed over Orisson, that weary hill. On the
other side I found an apple, and I ate it; the taste thereof went all
through my heart.**

“Sister, go up to the little bedroom, high up in the third story. Look
out! see if it blows south, or south-west. If the south-west breeze whispers,
freight it with love for Sala; but if it is south, send him word to come and
fetch my corpse.

“Sister, go and seek my white robe; go and seek thine own that is
black.”

She is dressed in white, her sister in black. She goes up to the case-
ment to try and see Sala. She sees him coming afar off. She throws her-
self down, and lies dead. No one can lift up her body. Sala alone can lift
it up. 

——————

* Referring to Santa Clara and her sister.

** ‘Eating an apple’ is a proverbial expression for falling innocently
in love (pág. 449b).

Las diferencias en la traducción, esta vez completa, se deben en primer lugar
a que All the Year Round tomó como base el texto de Quatrefages no corregido,
según lo publicaba Ampère, mientras que The Rambles of a Naturalist se atenía a la
versión francesa más pulida por el naturalista. Pero, sobre todo, se trata de dife-
rencias estilísticas: la traducción de All the Year Round es a simple vista más llana y
explicativa, sin excesivas concesiones a un estilo “baladístico”.

El semanario londinense All the Year Round se publicaba con el subtítulo “A
Weekly Journal Conducted by Charles Dickens”, y fue en efecto una empresa per-
sonal del gran novelista iniciada en 1859. El semanario debió su extraordinario
éxito, sobre todo, a la publicación, en forma de folletón, de novelas de Dickens
(entre ellas alguna obra maestra como Great Expectations) y otros autores, pero
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incluía otro tipo de contenidos muy variados, sin desdeñar la atención a la activi-
dad cultural en el “Continente”. Es sabido que Dickens controlaba enteramente
los contenidos del semanario. Aunque contaba con varios colaboradores que ini-
cialmente procedían de su anterior periódico, Household Words, las colaboraciones
ajenas al propio Dickens no aparecen nunca firmadas, por lo que probablemente
nunca sabremos quién fue el reseñador de las Instructions de Ampère, y traductor
al inglés de Atharratze Jauregian. En cualquier caso, el hecho es que gracias a Char-
les Dickens una balada vasca, aunque fuera en una traducción de segundo grado,
se publicó en un periódico prestigioso y de amplia difusión. De All the Year Round
se llegaron a imprimir 300.000 ejemplares por número, y existía además una tira-
da paralela en Estados Unidos.

No eran malos comienzos para una epifanía
del género de la poesía oral narrativa vasca: dos
traducciones de una de sus mejores baladas a las
lenguas más internacionales, y publicadas cua-
tro veces entre 1853 y 1862 en revistas y libros de
general divulgación, en el mejor sentido del tér-
mino. Esos posibles buenos augurios, sin embar-
go, no tuvieron continuidad ni ulterior confir-
mación. En el país y entre los vascólogos “exter-
nos” (Vinson, Webster, etc.) la siguiente
generación de estudiosos concedió poca aten-
ción al género, negó su existencia, o no tuvo la
posibilidad de dar a conocer materiales que ya
existían y de beneficiarse del interés generaliza-
do por los cantos narrativos “nacionales” de los
más distintos pueblos. En la obra de F. Michel
(1857) algunos ejemplos de baladas aparecían
diseminados entre una masa de composiciones
líricas y cantos narrativos que no eran antiguos
ni populares; más tarde primó el componente musical (Sallaberry 1870, Azkue post
1900, etc.), y el hecho es que la autonomía como género y la importancia de la bala-
da oral narrativa sólo fueron reconocidas ya muy a fines del siglo XX.

4. LA VERSIÓN DE QUATREFAGES EN EL CONJUNTO DEL CORPUS DE
ATHARRATZE JAUREGIAN

El texto de 1847 debido a Quatrefages merece juicios muy negativos a Orpus-
tan, quien de entrada lo excluye de los textos que considera como “les quatre ver-
sions principales”, es decir las de Chaho, Michel, Sallaberry y Jaurgain. Más ade-
lante lo califica de: “Texte curieux et peu utile dans son détail, bourrée de fautes
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de français, commençant par les glas de Tardets en premiére strophe, mais visi-
blement désordonné […] Le texte reste au fond incohérent” (p. 67). No puedo
compartir menos estas apreciaciones. Del presunto ‘desorden’ y la presunta ‘inco-
herencia’ me ocuparé en otro lugar, aunque ya aquí se diga algo al respecto, pero
me interesan ahora aspectos más preliminares.

Las “fautes de français”, que Quatrefages ya señala, y que subsanó en su pro-
pia edición del texto, se deben a la cantora al traducirse a sí misma y serían, en
cualquier caso, prueba máxima de autenticidad de la versión que nos ha llegado.
Lo cierto es que el registro del naturalista francés revela una más que notable
exactitud en la traducción, y que reconocemos fácilmente la verbalización preci-
sa del texto vasco, a juzgar por las demás versiones que nos son conocidas, y has-
ta es posible distinguir cada uno de los versos traducidos del euskera al francés.

Así, la estrofa

Mon père, vous m’avez vendue en Espagne comme une vache. / Si
j’avais ma mère en vie comme vous, mon père, / je ne serais pas allée en
Espagne, / mais je me serais mariée au château d’Ataratz,

corresponde literalmente a, por ejemplo, en uno de los textos de Chaho:

Aita, saldu naïzu miga bat bezala, 
Bai eta desterratu España barnara
Ama bizi izan banu, aita, zu bezala 
Ninzan ni esconturen Atharratze Salala,

y en su final más exactamente aún a la de Otsagabia recogida por Irigaray:

[…] Ama bizi uken banu, aita, zu bezala 
eninduzu, ez, joanen Espainian barna. 
baño bai ezkonduren Atarratze Sala’la. 

Lo mismo sucede en varias otras estrofas. Por citar otro ejemplo: 

A Ataratz, les cloches de l’église ont sonné tristement d’elles-mêmes.
/ Mademoiselle Santa-Clara part demain. / Les grands et les petits pren-
nent le deuil: […] /. On dore la selle de son cheval et son porte-mante-
au en argent.

traduce ceñidamente el pasaje reflejado en:

Atharatzeko zeiniak tristeric du joiten [~ A. ezquilec bere motuz joten
~berak arrapikatzen]

Andere Santa-Clara bihar da phartitzen, 
Haren peko zaldia urrhez da zelatcen,
Hanko tchipi handiac dira beltzez bestitzen (Chaho, F. Michel)
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Cuando se advierten diferencias de cierta entidad respecto al resto del corpus,
éstas no parecen en modo alguno producto de manipulación ni de incoherencia,
sino sencillamente, de que la versión de Quatrefages tenía variantes propias,
como las tienen entre sí las otras versiones conocidas. Creo, en consecuencia, que
aunque estemos ante una versión traducida, su valor de testimonio no es de
“segundo grado”. A los efectos de cualquier intento de “reconstruir” el significa-
do, la estructura narrativa, y hasta motivos concretos y el léxico “original” de la
balada, el texto tiene un valor primario, y excepcional. Se trata de una versión no
“contaminada” por ningún otra previa versión, y que, a la vez, es del todo impro-
bable, precisamente por conservarse sólo en francés, que pudiera “contaminar” a
ningún texto posterior de la balada, como sí es el caso en otros estadios de la
transmisión impresa de Atharratze Jauregian. 

Creo muy probable que la versión de Quatrefages sea, en términos absolutos,
el primer texto recogido de la balada. El naturalista empezó sus exploraciones en
la costa vasca en junio de 1847, residiendo en Guéthary, desde donde dominaba
su campo de observaciones en el litoral desde Bidart a Socoa; a principios del oto-
ño se trasladó a Guipúzcoa, para no regresar ya a Labourd. Aunque, como afirma,
“Sans cesse entouré de Basques pendant près de huit mois, j’avais peu de peine à
recueillir des observations ethnographiques qui s’offraient â moi d’elles-mêmes”,
es evidente que sólo en la primera parte de su viaje pudo entrevistar, en Biarritz,
a la cantora de la balada, con lo que puede precisarse que obtuvo su texto en el
verano de 1847. 

Sólo las versiones conservadas en el cancionero de Chaho podrían ser de
fecha anterior, pero creo seguro que no lo son. De los tres textos de Chaho, uno
de ellos es una versión facticia compuesta a partir de los otros dos, que fueron sub-
siguientemente tachados por el colector. Es poco habitual que pueda documen-
tarse con tal exactitud, y “reconstruirse”, el modus operandi de un colector y editor
de cantos populares decimonónico, puesto que Chaho anota al margen de su ver-
sión compósita las variantes alternativas desechadas.

Una vez que la versión facticia carece de valor testimonial, son sólo los textos
tachados los que nos interesan. Uno de ellos, en seis estrofas, es muy semejante
al publicado por Francisque Michel en 1857 y, a mi juicio, es de letra de Jean Bap-
tiste Archu. Si estoy en lo cierto, esa versión sí podría ser en principio anterior a
1847, puesto que consta que Archu inició su colección de cantos populares hacia
1830. En cualquier caso, Chaho no dispuso de ese texto hasta después de 1855.
Ese año publicaba su libro Biarritz entre les Pyrénées et l’Ocean, y en el capítulo dedi-
cado a “Tardets. Santa-Clara”, Chaho da la traduccción de tres estrofas, con trans-
cripción del texto vasco de una de ellas. Esas tres estrofas son las mismas que figu-
ran en el otro texto tachado, autógrafo de Chaho, de su cancionero. Es evidente
que si Chaho hubiera conocido entonces la versión más completa que atribuimos
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a Archu lo habría reflejado en su detallada paráfrasis, con interpretación semie-
sotérica, de la balada; es más, confiesa desconocer “ce que devint de Santa-Cla-
ra”, es decir la muerte de la protagonista, transparentemente enunciada en la
versión de seis estrofas, pero ausente en su fragmento autógrafo. En cuanto a ese
fragmento de tres estrofas, pudo ciertamente haber sido anotado después de su
regreso de París, en 1844, pero al no haberlo publicado en su periódico Ariel
(1844-1852) ni en ningún otro lugar, hemos de suponerlo poco anterior a 1855.
Todo indica que hasta su regreso del exilio en Vitoria, en 1854, Chaho no reto-
mó su proyecto de colección de cantos populares vascos. La versión de seis estro-
fas hubo de facilitársela Archu también en esos años últimos de la vida de Cha-
ho, entre 1855 y 1858, en la misma época en que colaboraba Archu con F. Michel
para su Le Pays Basque de 1857. En cualquier caso, los textos de Atharratze Jaure-
gian en el Ms. de Chaho no forman parte de los originarios 70 temas de la colec-
ción, y son una incorporación posterior. Está, desde luego, excluido que Chaho
dispusiera de ellos cuando anunció en agosto de 1844 la publicación de unos
Chants basques. Romances, Mélodies, Chants de genre, Chants de table, Récitatifs, Danses,
Mélopées, etc.

Lamento haber sido prolijo en estas tediosas cuestiones cronológicas, y valga
el descargo de que sólo aquilatando lo más posible las fechaciones, y distinguien-
do los testimonios primarios de los que no lo son, podremos hacer inferencias
reconstructivas que tengan alguna validez.

La versión de Quatrefages es también notable por su localización geográfica.
Sabemos, por Ampère, que la cantora fue entrevistada en Biarritz, pero no puede
en rigor hablarse de una versión “de Biarritz”, ni de una tradición “biarrotte” de
la balada. Es bien conocido que Biarritz no era un pueblo de lengua vasca en el
siglo XIX, ni en siglos anteriores, por lo que la informante de Quatrefages proce-
día sin duda de otro lugar, que desconocemos, y residía ocasionalmente en Bia-
rritz, o permanentemente por razones laborales o familiares. La emigración del
interior a la costa es fenómeno antiguo en el País Vasco Norte, y el crecimiento
demográfico de Biarritz se inicia ya antes de los 1840. En ausencia del texto eus-
quérico no cabe hacer inferencias basadas en rasgos dialectales. Sin embargo, una
estrofa privativa de la versión puede darnos una clave:

Orissou, la longue montagne, je l’ai passée à jeun. En arrivant de
l’autre côté…

La referencia a Orissou, es decir el monte Orisson, nos sitúa en un punto seña-
lado del tránsito de San Juan de Pie de Puerto a Roncesvalles, en el primitivo cami-
no de Santiago, que todavía hoy forma parte del itinerario de los peregrinos.
Dado que la balada manifiesta en última instancia el rechazo a un matrimonio
exógamo y virilocal que implicaría un desplazamiento de la desposada a España 
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(“Je ne serais pas allée en Espagne…”, “Bai eta desterratu España barnara…”,
etc.), la mención del Orisson como divisoria es significativa y pertinente. Pero esa
topografía precisa nos coloca no en Labourd ni en Soule, sino en la Baja Navarra;
y, en efecto, sólo en una versión bajo-navarra adquiere sentido pleno esa mención
geográfica. Orpustan, que valoraba tan negativamente el texto de Quatrefages,
proporciona otra evidencia de esa localización al advertir que otra estrofa anó-
mala, y única en la tradición global de la balada,

[…] Elle monte sur la croisée pour voir si elle peut apercevoir Sala.
Elle le voit arriver de loin: elle se jette par la croisée et tombe morte. Per-
sonne ne peut soulever le corps. Sala seul peut l’enlever,

se correspondía con una tradición oral, prosística, escuchada en su propio medio
familiar, en Ossès, según la cual “La fiancée […] s’était jetée par la fenêtre de sa
‘salle’, celle-ci située haut à l’étage comme dans toutes les maisons-tours de factu-
re médiévale […] Et notre mère ajoutait ceci, qui reprend un thème assez repan-
du dans la littérature amoureuse de ton dramatique: ‘on mit le corps dans un cer-
cueil, mais personne ne put le lever sinon Sala’ ” (p. 67). No se trataría, pues, de
la coincidencia de “deux traditions orales, biarrotte et bas-navarraise”, sino de un
rasgo y una variante específicamente bajo-navarra.

Son, precisamente, los rasgos más anómalos, residuales, que aparecen aislada-
mente en versiones distantes, los más útiles para remontarnos a los estados más
antiguos de la balada. Así, la misma estrofa de Quatrefages sobre el paso en ayu-
nas de “la longue montaigne” de Orisson, muy lejos de ser una invención ocasio-
nal moderna, se corresponde exactamente con un fragmento, comunicado por
Riezu a Irigaray [c. 1971], recogido en Erro, de una versión “tan mutilada, que
sólo se pueden anotar versos sueltos”:

Atarratzeko mendia,   zer mendi luzia!
Barurik pasatu nin   di-kun guzia.

La exacta coincidencia “á jeun” / “barurik”, se produce con más de cien años
de intervalo en la documentación de ambos testimonios. Aunque el contexto geo-
gráfico sea ahora suletino, la identidad en un motivo tan específico e inequívoco,
permite postular que en el modelo primitivo de la balada Atharratze Jauregian exis-
tía una estrofa que escenificaba el penoso tránsito de un monte en dirección Nor-
te-Sur, de “Francia” a “España”, a pesar de que la estrofa y el motivo hayan sido
olvidados en todas las versiones suletinas, “canónicas”, que se conocen.

“Reconstruir” una balada no es elaborar una versión facticia de las estrofas y
rasgos mayoritarios, en el orden más lógico y racional según nuestra visión con-
temporánea. Tales versiones facticias pueden ser útiles, en términos “pedagógi-
cos”, pero tienen una validez exclusivamente sincrónica.
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Creo, por ejemplo, que una estrofa que Orpustan considera presente y nece-
saria en el arquetipo originario de la balada,

Atharratzeko hiria hiri ordoki,
Hur handi bat badizü alde bateti;
Errege bidia erdi erditi,
Maria-Maidalena beste aldeti,

es un aditamento reciente. La estrofa, del todo insustancial, se documenta sólo a
partir de Sallaberry (1870) y falta en todos los testimonios “occidentales” antiguos.
Por otra parte, el esquema métrico se despega del resto de la balada (los segun-
dos hemistiquios son todos pentasílabos, apartándose del cómputo “regular” de
7+6) y, sobre todo, la estrofa carece de funcionalidad alguna, ni siquiera de forma
“indicial”, para la narración y el significado de la balada. Incumple, diríamos, la
“ley” básica de que en la economía verbal de la balada tradicional no se aceptan
elementos que no tengan relevancia para la historia narrada: no se introduce la
mención de un personaje, por ejemplo, si a continuación no va a actuar o tener
algún papel en la acción. Esa innecesaria, en la balada, descripción de la topo-
grafía de Atharratze tiene todo el aspecto de ser una copla suelta geográfica, como
las que abundan en la tradición oral de varios países y lenguas, que a partir de
algún momento se asoció a la canción narrativa como simple relleno, por razones
musicales y por la analogía de su incipit con el de otras estrofas de la balada
(“Atharratze Jauregian…”, “Atharratzeko zeñiak…”).

No estoy, en cambio, tan convencido como Orpustan de que la estrofa que
amplifica el reproche al padre en la versión de Sallaberry (“Aita, zü izan zira ene
saltzale…”), sea espúrea y deba eliminarse del arquetipo. Precisamente por ser
una estrofa tomada en préstamo de Andre Milia, es decir una balada documenta-
da ya en el s. XVII pero sin duda muy anterior, pudo utilizarse ab initio como fór-
mula especialmente adecuada para expresar en Atharratze Jauregian la misma situa-
ción de la “venta” de una doncella por intereses familiares, eliminando oportu-
namente la mención a los “moros” (“mairuetaric guençale”, en Andre Milia), que
no se acomodaba al texto. 

Limitándonos a lo que todavía la versión de Quatrefages puede tener de valio-
so para remontarnos a estados previos, o alternativos, de la balada en su forma
más común, cabe mencionar algunos motivos formularios.

En una estrofa, que tanto puede servir de inicio como de desenlace, se des-
cribe la partida de la protagonista enfatizando la riqueza de su “ajuar”. Según el
texto de Quatrefages:

Santa-Clara part demain. On dore la selle de son cheval et son porte-
manteau en argent.
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El doblete ‘oro’ / ‘plata’ pertenece plenamente al estilo tradicional. Baste
recordar, entre infinitas recurrencias, una versión de Andre Milia: “Ire yauntziak
egiñik tziauden / urrearekin zilarrez”; o las kopla zaharrak cuestatorias bien cono-
cidas: “… Etxe ontako nagusi jaunak / urre gorrizko bizarra; / urre gorrizko biza-
rrarekin / zillar zurizko sorbalda…”.

Lo habitual, sin embargo, en Atharratze Jauregian es que el doblete desaparez-
ca o se transforme en las versiones posteriores, y se establezca una contraposición
distinta entre el ‘oro’ de los atavíos del caballo y el ‘negro’ de las vestiduras de luto
de los habitantes de Tardets:

Haren peko zaldia ürrez da zelatzen,
Hango txipi handiak beltzez dira beztitzen (Chaho, Michel, Jaurgain,

s. Sallaberry)

La oposición puede después establecerse entre ‘negro’ / ‘blanco’

Hanko txipi handiak beltzez beztitzen,
Haren peko zaldia da xuriz estaltzen (Chaho).

La transformación, si de ello se trata, no es en absoluto desafortunada, pero la
primitiva y más elemental dicotomía ‘oro’ / ‘plata’ aplicada exclusivamente a los
atavíos de la montura de la dama, que aparecía en el texto de Quatrefages, se
mantiene, por ejemplo, en un texto de Aitzol:

Aren azpiko zaldia urrez da zelatzen,
urrez zelatzen eta zillarrez bridatzen (Aitzol, ap. Zavala),

o se varía dentro del mismo campo semántico:

Haren peko zaldia ürrez zelatzen,
urrez zelatzen eta diamantez bridatzen (Dassance, ap. Zavala).

Con lo que puede postularse, con todas las cautelas necesarias, que lo origi-
nario en el “arquetipo” era una estrofa en la que figuraba la oposición “urrez”
/”zillarrez”.

Existe en otro motivo una variación que parecía exclusiva de la versión de
Quatrefages:

Mon père, partons gaiement: vous reviendrez les yeux en pleurs et le
cœur triste, et vous vous retournerez souvent pour regarder votre fille
sous sa pierre de tombe.

Lo general en las demás versiones es que se exprese la oposición entre un via-
je de ida en donde la familia de la novia viaja “juntamente”, y la vuelta en la que
el padre regresa “en solitario” tras la muerte de su hija:
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Aita, joanen guira oro elgarrekin
Etcherat jinen cira chagrin handirekin, 
Bihotza cargatua, beguiak bustiric, 
Eta zure alhaba thomban ezariric (Chaho [Archu]; sim. F. Michel,

Sallaberry, Dassance)

Sin embargo la alternativa de una ida “alegre” contrapuesta a un regreso “tris-
te” de la versión de Quatrefages, aparece confirmada por el texto de Aitzol:

Aita, juanen gera guztiok alegeraki
Etxera jiñen zera changriñ aundiarekiñ, 
Bihotza kargaturik, begiak bustirik, 
Eta zure alaba tonban egortzirik (Aitzol, ap. Zavala),

y por el de Otsagabia de Irigaray:

Aita, goazen, goazen alegerarik
Etxera jinen zira begiak bustirik,
Begiak bustirik eta ni tonban sarturik 

(Irigaray, que, sin embargo, por la presión de la versión de Jaur-
gain imprime junto a ‘alegerarik’, entre parentesis, ‘alkarreki’, por
considerar la primera forma como una “deformación” o “error”).

En principio, la oposición ‘alegría’ / ‘tristeza’ que documenta por primera vez
Quatrefages estaría avalada, además de por la coincidencia en otras versiones “ais-
ladas”, por el resto de la estrofa (“begiak bustirik”, etc.) y cabe considerarla, nueva-
mente, como la más plausible en el inasequible “arquetipo”; sin que ello reste nada
a que la alternativa ‘compañía’ / ‘soledad’ sea poéticamente tanto o más eficaz.

Por último, en la estrofa acaso más célebre de la balada, Quatrefages ofrece
una variante parcial de interés:

Ma sœur, monte à la chambre du troisième étage pour voir s’il fait
Egoua ou Iparra. Si Iparra souffle, tu lui feras mes compliments pour
Sala, et si c’est Egoua, tu lui diras qu’il vienne chercher mon corps.

Es decir, se expresan las consecuencias de cada una de las alternativas de que
el viento venga de una dirección o de otra. Lo normal en las versiones canónicas
es que sólo se tenga en cuenta una alternativa: que el viento que sopla sea el del
Norte:

Ahizpa, zuaza orai Salako leihora, 
Ipharra ala hegoa cer den jakitera.
Ipharra balin bada goraintci Salari,
Ene gorphutzaren cherca jin dadila sarri (F. Michel, Chaho, Salla-

berry, etc.)

JESÚS ANTONIO CID



59

Lo más esperable en la poética de la balada oral es, sin embargo, que si se
enuncian dos posibilidades se indiquen también las consecuencias de ambas, y no
sólo de una de ellas. Es exactamente lo que sucede en la versión, siempre “margi-
nal”, de Otxagabia:

Ahizpa, goazen, goazen, goyen goyen sala’la
andik so eginen yagun den iparra ala egoa. 
Iparra baldin bada, Sala’ri goraintzi,
ta egoa baldin bada Dongarayeko primiari.

Y, una vez más, el desdeñado texto de Quatrefages estaría más próximo al
arquetipo virtual de la balada que cualquier otra versión de las que actualmente
podemos manejar.

*                         *

*

Para concluir: una versión única, que considero de excepcional importancia
pese a no existir en la lengua original, puede ofrecer una aproximación a estados
previos, o explicar ulteriores desarrollos, de la balada Atharratze Jauregian en muy
superior medida a lo que se había supuesto. Eso es únicamente lo que he procu-
rado probar aquí, al margen de intentar clarificar su compleja historia editorial y
su descendencia, en francés e inglés. Falta ahora, si de “reconstrucciones” se tra-
ta, ampliar el examen a todo el corpus de la balada, y formular una hipótesis sobre
el sentido y la estructura narrativa de la balada en su forma presumiblemente ori-
ginaria. Pero eso es ya otro cantar*.
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MENDIAK BETHE ELHURREZ
AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

Jabier Kalzakorta



LABURPENA

Mendiak bethe elhurrez Iparraldeko amodiozko kanturik ezagun bezain barnakorrenetakoa
da. XVIII. mendeko herri lirikan eman ohi den estetikaren bidez,  neska-mutilen arteko
solasetan oinarritua dago. Kantuaren sorrera data XIX. mendeko lehen erdialdean jarri
dezakegu, Frantzian Louis Philippe errege zela. Historiako protagonistak neskatila gazte
bat eta Lekunberrin, Nafarroa Beherean, guarda dagoen soldadu gazte bat dira. 

RESUMEN

Mendiak bethe elhurrez es una de las canciones tradicionales más famosas del repertorio de
canciones de amor del País Vasco continental. Relata los amores entre un guarda de
Lekunberri (Baja Navarra) y una joven. Su origen se sitúa en la primera mitad del siglo
XIX, durante el reinado de Luis Felipe de Orleans. La pretensión de este trabajo es dar a
conocer las principales variantes tanto publicadas como inéditas. El objetivo fundamental
es fijar los textos euskéricos no publicados de la canción.

RÉSUMÉ

Mendiak bethe elhurrez se compte parmi les chansons traditionnelles les plus célèbres du
répertoire de chansons d’amour du Pays basque continental. Elle raconte les amours d’un
garde de Lekunberri (Basse-Navarre) et d’une jeune fille. Son origine remonte à la pre-
mière moitié du XIXe siècle, sous le règne de Louis-Philippe. Le présent travail se propo-
se d’en faire connaître les principales variantes, aussi bien celles publiées que celles iné-
dites, l’objectif fondamental étant de fixer les textes basques non publiés de la chanson.

SUMMARY

Mendiak bethe elhurrez is one of the best known of all traditional love songs in the French
Basque Country. From the early 19th century, during the reign of Louis-Philippe of Orle-
ans, the song tells of the love between a keeper from Lekunberri (Baja Navarra) and a
young woman. The article looks at the main variants of the song, both published and
unpublished, with a view to establishing its unpublished Basque lyrics.



Igone Etxebarriari, esker onez

O. Sarrera 

Amodiozko euskal kanturik ederrenetariko baten berri emango dugu oraingo
lantto honetan. Aztergai dugun kantua ezaguna da eta kantutegirik garrantzitsue-
netan ere agertzen da. Badakigu kantua sortzez nongoa den: Baxenafarroakoa.
Gure eskuetara diren aldaera gehienak nafarrak izango dira, beraz. Nafarroa
Beherekoak edo Baxenafarroakoak gehienak eta Nafarroa Garaikoak, Azkuek,
Orixek eta Aita Donostiak bilduak. Baxenafarroako hegoaldean, Zuberoako
mugan kokatzen da gure kantua, Lek(h)unberri herrixkan1. Lurralde horretako
sortaldean, Laur(h)ibar haranean, Donibane Garazitik hamar kilometrora, Piri-
nio mendien magalean dago Lek(h)unberri. Zehatzago esan: Nafarroa Behereko
hego ekialdean, hegoaldean Nafarroarekin eta sortaldean Zuberoarekin muga
egiten duela datza gure herrixka. Laur(h)ibar ibaiak, bere mendi arteko ibilian,
Mendibe eta Lek(h)unberri zeharkatzen ditu. Gure herrixka Baxenafarroako sor-
taldeko azken bazterra da, beraz, Zuberoako Larraiñerekin muga egiten duela.
Lek(h)unberri deritzan herrixka hau ahurtara bat etxe dituen herrixka nimiño
bat da. Ez du zerikusirik Goi Nafarroako ordekako Lekunberri herri handiarekin. 

Zein da kantaren hari nagusia? Aldaerak aldaera, honelaxe laburbilduko
genuke. Neskatila gazte bat erregeren guardaz maitemintzen da. Erregeren guar-
dak Lekunberrin du lantokia eta neskatila hangoa da. Guarda gaztearen eta nes-
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1 Frantsesez Lecumberry da edo, Duvoisinek eman zuenez, Lécumberry. Beste Lekunberri bat ere badago, Nafarroa Garaian,
Aralarretik hurbil. Herri hau askoz handiagoa da. Gure kantuetan Lekunberri edo Lekhunberri/Lekhumberri ere agertzen dira.
Azken ereduan Lekhuimberri ikusten dugu. Harrigarria badirudi ere, Lekunberri Bizkaiko baserri-izena ere bada. Hitz hau dela
eta ez dago  dudarik: kantuko aldaera guztietan herri bera agertzen da. 
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katilaren hartu-emanaren ondorioa da haurdun gelditzea neskatila gaztea. Hau-
rraren aitak, guardak, ez du neska onartuko eta Zuberoara joango da, bere lehen
maiteagana.

Adierazi dugu hitz bitan kantaren haria eta nongotasuna, baina noizkoa ote da
kantu hau? Tankeraz eta poesia-estetikaz XVIII. mendeko Iparraldeko euskal herri
lirikari2 dagokio, baina geroxeagokoa delako zenbait froga ere ekarriko ditugu
lan honetara. Gure ustez, XIX. mendeko lehen erditsukoa da, geroxeago ikusiko
dugunez. Kantan aipatzen den guarda Louis Philippe de Orleans (1773-1850)
erregearen muga zaintzailea da. Louis Philippe 1830ean izendatu zuten Frantzia-
ko errege. Kanta, beraz, Frantziako erregea bizi zen bitartekoa bada, 1830-1850
tartekoa da3. Louis Philippe de France delakoa beste era batera ezagunagoa da:
Louis Philippe de Orléans4. Guarda delakoa zer ote da erregeren zaindaria edo
muga zaintzen zuen mugazaina? Itxura guztiak direnez, guarda hitzak “mugazain”
adierazi nahi du5. Hona nola dioen Nikolas Ormaetxea Orixek: (kantako erregea)
“Errege ori Louis Philippe zan; mugazainak berak imini ebazan, eta Baxenabarrek
Lekunberri’n zan lenago ‘posta’”6. Lekunberri muga-lekua denez, gora edo inpor-
tantzia handikoa zen eta horrexegatik zeuden muga zaindariak.

Kanta hau, bestalde, ez da beti ahapaldi berarekin hasten. Lehen ahapaldia-
ren lekua batez ere bi ahapaldi desberdinek hartzen dute. Erregek gizon ederrik,
guardetan badu segurik ahapaldiarekin edo Mendiak bethe el(h)urrez, begit(h)artea(k)

JABIER KALZAKORTA

2 XVIII mendeko euskal amodiozko kantuak datatzen eta historiatzen dituzten zenbait lan badira. Esaterako, Pierre Lafi -
tteren “Nori buruz egin zen ‘Maitia nun zira’ kantu xaharra”, Herria, 1967, Urria 30 edo Aita Donostiaren “Adiciones a una
leyenda suletina”, RIEV, 1927, 699-701. Aita Donostiaren lan honetan Francisque Michel-en “Ihizico partida urosa”, Sallabe-
rriren “Joan Barua” edo Jean de Jaurgain-en “Arbotiko prima eijerra” aztertzen dira.

3 Neure datuen arauera geroxeagokoa ere izan daiteke data, 1856tik honanzkoa. Michel Duvertek Trois siècles de vie en mon-
tagne basque: Ainhoa (Elkar, Donostia 2004) liburuan, datu hau dakar 199 or.: “En effet, le Traité des Pyrénées de 1659 ne fixait
pas de règle en matière de délimitation; il énonçait des principes. C’est le Traité d’Elizondo qui, en 1785, délimita la frontiè-
re suite aux décisions de la commissionn Caro-Ornano. La Révolution interrompit l’opération. En 1839, toutes les bornes pla-
cées par leurs soins (et s’inscrivant en marge des faceries) furent arrachées. En 1853, la problème fut à nouveau repris par
une Commission mixte franco-espagnole; c’est finalement le Traité de delimitation (ou de limites) du 12 décembre 1856, sig-
né à Bayonne, qui fut à l’origine de la prontière actuelle: “entre les deux pays depuis l’embouchure de la Bidassoa jusqu’au
poin où confinent le département des Basses-Pyrénées, l’Aragon et la Navarre”.

4 Erregea Lous Philippe izan zelako ustea geroago eta sendoagoa izan da euskal ikertzaileen artean. Dassancek zalantza-
tan jartzen zuen, edo hobeki esateko, egiaztatzeko kontua zela jarri zuen bere ohar batean, geroxeago ikusiko dugunez. Ori-
xek ere argiro dio Luis Felipe izan zela kantuan aipatzen den erregea. Jurgi Erriezukoak ez du inolako zalantzarik jartzen,
honelaxe baieztatzen baitu (Nafarroa-ko euskal-kantu zaharrak, 184 or.): “Lecumberry, en Baja Navarra, a unos 10 kilómetros de
San Juan de Pied del Puerto. El Rey a que alude es sin duda Luis Felipe”.

5 Beherago ikusiko dugunez, Jean Duvoisinek “Le beau douanier de Lécumberry” izendatu zuen kanta. J. Duvoisin adua-
netako kapitaina izan zen Aldudeetan, eta bazekien, beraz, zertaz ari zen.

6 Paulo eta Ibai Iztueta: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, 2007, 316-317 or., 214 karta.
Orixeren aldaera hona hemen berak dakarren grafiarekin. Bertso-lerroak tolesteko orduan aldaketa txikiren bat egin

dugu hirugarren ahapaldian: Mendiak bethe belharrez. Olan dakit nik: 1-Mendiak bethe belharrez,/ begithartea nigarrez/ lan eginaz urri-
ki dut/ baina probe txurikan ez/ orain hemen niagozu/ sabeletik minez. 2-Ene maitea, zer duzu/ zer hola xangrintzen zaitu/ ez du denbora
luzea/ zinela penetan sarthu/ plazeraren ondotik/ desplazera duzu. 3-Erregek gizon ederrik/ guardetan badu, segurik/ Lekunberriko briga-
dan /baño (batzu) guzien gainetik/ neskatxak karesatzen ez baitu parerik. 4-Arthoak dire iorratu/ ogiak ere burhutu/ primaderan egin lana/
udazkenean agertu/ ene maitetxoari/ gerria loditu.
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nigarrez delakoarekin hasten da. Bigarren hau ere ez da beti berdin. Bigarren
honek beste aldaera bat ere badu: Mendiak bet(h)e bel(h)arrez, begit(h)artea nigarrez.
Orain arteko testigantzek bi hasiera hauek eskaintzen zituzten, nagusiki. Guk
hona ekarriko ditugun eredu argitaragabeek zein berriek beste hasiera bat ere
eskainiko dute, geroago ikusiko dugunez.

Ale gutxi daude gure amodiozko kantuen baratzean kanta honek hainbat aha-
paldi interesgarri duenik amodiozko herri lirikaren sinbologia mundua aztertze-
ko. Kopla zaharren irudikera ere erabat interesgarria da guk emango ditugun ale-
etan. Eman dezagun, kasurako, bethe/bete aditza eta belarrez/belharrez, begithartea/
begitartea hitzekin osatzen den hasiera. Hasiera hauek guztiak ez ditugu modu
bakar batean transkribaturik ikusten. Guk lan honetan ez dugu asmorik ertz guz-
tiak hartzeko; ez ditugu, inondik inora ere, alderdi guztiak aztertuko. Gure asmo-
ak hurreragokoak dira. Argitara emandako testuak, behe-nafarreraz transkriba-
tuak badira ere, oso modu desberdinean daude. Guk geure lantto honetan, orain
arteko arrastoan jarraiturik, Mendiak bet(h)e el(h)urrez kantaren aldaera berriak
eman eta iruzkinduko ditugu. Ez dugu, ordea, testu iruzkin sakonik egiteko asmo-
rik ez eta azterketa konparatiborik ere. XVIII. mendeko estetika aztertzeak, gai-
nera, luzeegi joko liguke. Gure lan honetako asmoa apala bezain funtsezkoa da:
testu argitaragabeak finkatzea.

1. Mendiak bethe elhurrez 1923ko kantaren lehen argitarapena 

Ez dugu geure kantua XIX. mendeko kantutegi argitaratuetan aurkitu. Fran-
cisque Michel-en Le Pays Basque zein J. D. J. Salaberriren kantutegian, esaterako,
ez da agertzen7. Letra inprimatuz, lehenengoz, XX. mende hasieran, 1923an, Gure
Herria aldizkarian, III urtean, aurkitu dugu. Lehen transkripzio hau, osoena ez
bada ere, zabalduena izan da. Izenburua lehen ahapaldiak emango dio: Mendiak
bethe belarrez :

1
Erregek gizon ederrik, Guardetan badu segurik!
Lekumberriko brigadan, batto ororen gainetik,
Neskatchen enganatzen, ez baitu parerik!
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7 Ez da agertzen La Tradition au Pays Basque, Paris, 1899, liburuko Charles Bordes-en “La musique populaire des Basques”
lanean. J.D.J. Sallaberry Mauleko notarioak argitara zuen Chants populaires du Pays Basque. Paroles et musique originales, Bayo nne,
1870, liburu zoragarrian ere ez dator. Mm de Villéhélio emakumearen Souvenir des Pyrénées, douze airs basques choisis et notés par-
, Paris, 1969, lanean edo Aita Donostiak bigarrenez eman zuen “Recuerdo de los Pirineos”, Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País, 10, 1954, 309-337 or. lanean ere ez dator.
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2

“Ene maitia zer duzu, zerk holakatzen zaitu zu?
Ez du dembora luzia, zirela penetan sartu…
Plazeraren ondotik, desplazera duzu!...”

3

–“Mendiak bethe belarrez, begitartiak nigarrez…
Lan eginaz urriki dut, bainan probetchurikan ez!
Orai hemen nagozu, trompaturik minez.”

4

–“Mendian eder arbola, luze lerdena…
Zu zirade mundu huntan, nik maitatzen zaitudana,
Bisitaturen zaitut, ahalik maizena…”

5

Lekumberriko neskatchak, Zuberoara banoa,
Zuberoako kolombak deitzen bainau bere gana:
Hautatu behar dela, zuzenez, lehena!

Lehen argitaraldi honetan bi bertso-lerro lerro bakarrean idazten dira, bestal-
deko tradizioaren arabera. Bestela esan, Joxe Mari Aranalde adiskideak zioen
bezala, lerro luzean idatzirik daude. Bi bertso-lerro lerro bakarrean idatziz gero,
garbiro nabarmentzen da lerro bakoitzaren azkenean hitz hoskidea. Horrelaxe
argitaratuko dira gainerako argitaraldi guztietan ere. Azkue ere, harrigarria bada
ere, bide beretik ibiliko da bertso-lerroak tolesteko orduan.

Lehen argitaraldi hau Aita Donostia eta Dufaurena da. Bildu eta pianorako
harmonizazioa Aita Donostiak egin zuen. Kanten biltzaileak ezagutzen ditugu,
kanta bera, ordea, herri kanta da. Kantaren azkenean XXX direlakoek herri kan-
ta dela salatzen dute.

Kantu hau hobeto ulertzen da, dudarik gabe, XVIII. mendeko herri estetika
ondo ulertzen bada. Azken ahapaldian, esaterako, Zuberoako kolonbak deitzen duela
dio mutilak. Kolonba delakoak usoa esan nahi du, eta usoa sinbologia baten ara-
bera ulertu behar da. Baina usoa baino hobeto legoke “ursapal(a)” esango bage-
nu, urzap(h)ala/ usap(h)ala lehen amodioaren sinboloa baita. Gure guardak amo-
dio bat baino gehiago izan ditu, baina lehena Zuberoakoa denez gero, Zuberoara
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doa “hautatu behar omen delako, zuzenez, lehen-(amodio)-a”. Bada, bestalde,
kontu interesgarri bat. Bost ahapaldi bakarrik eduki arren lehen argitarapenak, ez
dago argi zein litzatekeen ahapaldion ordena. Bost horietatik argiena azkena da:
despedida gisako Lekunberriko neskatxak, Zuberoara banoa dioelako. Azken ahapaldi
hau, gainera, guk dakigula ez da beste inongo aldaeratan agertuko.

Interesgarria da, bestalde, Lekunberri Nafarroa Behereko ekialdean dagoenez
gero, Zuberoako mugan, ekialderago doala jakitea, hots, Zuberoara. Lehen argi-
taraldian berean Errege delakoa Louis Philippe dela markatzen da, oin-oharrean.
Hizkuntzari gagozkiola, markagarria da Errege mugagabean agertzen dela ikustea.
Posesiborik edo determinanterik balu, gehienetan izan ohi den bezalaxe, muga-
tuan ikusiko genuke: gure erregea, Frantziako erregea, eta abar.

Errimaren aldetik seiko berdin nagusia litzateke: 8+8A/8+8A/7+6A. Gure kan-
taren neurria hala dela kontuan hartzen badugu, baditu gure lehen eredu honek
huts nabariak. Laugarren ahapaldian, esaterako, hankamotz gelditzen da luze, ler-
dena hori. Hankamotz gelditzen da hiru silaba falta baititu! Arazo honi, ordea,
Louis Dassancek konponbidea emango dio. Hiru silabako hostotsu hitza sartu eta
halaxe geldituko da: luze, hostotsu, lerdena. Azkueren ereduaren arabera, berriz,
beste modu honetara konponduko da: arbola gazte lerdena.

Lehen argitaraldi hau berau dator gainerako kantutegi gehienetan. Jurgi Rie-
zukoak argitaratutako Flor de canciones populares vascas, 15 kanta, Nafarroa-ko euskal-
kantu zaharrak, 80 kanta, Obras musicales del Padre Donostia, VII, 26 kanta; Aita San-
ti Onaindiaren Milla euskal-olerki eder laneko 62 kanta; Miren M. Billelabeitia eta
Jon Kortazarren Euskal baladak eta kantu herrikoiak lanean ere badator.

Hizkeraren aldetik ere badira kontu interesgarri bat baino gehiago. Nola uler-
tu behar dugu hirugarren ahapaldiko lan eginaz urriki dut eta probetchurikan ez hori?
Bide bi behintzat badaude. Azkuek bide batetik jotzen du, J. de Riezuk bestetik.
Azkuek bere Euskalerriaren Yakintza lanean (160 or.), “trabajando tengo compa-
sión, pero ningún placer” itzultzen du. Jurgi Riezukoak “De lo hecho estoy pesa-
rosa, pero en vano”. Bi aukerak erabat desberdinak dira. Bestela esan, nahiz
Azkueren bidea hartu, nola ulertu behar da urriki dut “arrepentimiento”, “com-
pasión” bezala edo “penatzen naiz” bezala8? Bi aukera hauezaz landa bada beste-
rik ulertu duenik. Gure iritziz, lana iraganaren ahazgarri edo aringarri bezala uler-
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8 Aukerak bat baino gehiago daude. Nik, kontu honetan, ez dut azken hitza eman nahi. Ene ustez Urriki izan aditza ez da
ulertu behar gure erruki bezala. Ez da “compasión”, “arrepentimiento” ulertu behar, “tener dolor” bezala baino. Zenbaitetan
lana penen ahazgarritzat edo aringarritzat behintzat erabili izan da, baina kasu honetan ez da horrelakorik gertatzen, hain da
handia pena… Hizkuntza kontu gehiago ere badaude, bestalde. Esaldiaren egiturari gagozkiola, lan eginaz urriki dut hori gaur
eguneko euskaran beste modu batera esango litzateke lan eginik urriki dut.

Zu zirade mundu huntan nik maitatzen zaitudana esaldia interesgarria da. Komunztadura beste era batera eginez: Zu zirade
mundu huntan nik maitatzen dudana… Komunztadura era batera baino gehiagotara eginez…
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tu beharra dago. Baina ahaztu ezin eta, gainera, lanean probetxurik ez duela adie-
razteak halako min barnakor bat adierazten du…

2. Aita Donostiaren ereduak 

Aita Donostiaren ereduak erabat interesgarriak dira. Guztira sei aldaera bildu
zituen. Hiru aldaera kantaren ahapaldi bakarrak dira: kanta piskatua edo menos-
tua agertzen zaigu ahapaldi bakarrean. Beste hirurak osotasun handiagokoak dira.
Cancionero vasco P. Donostia VIII alean, 783 zenbakian agertzen dira gehienak9. Aita
Donostiaren ereduetan musika da, inongo dudarik gabe, fidelen bildua dagoena.
A. Donostiaren kanta-letrak zenbaitetan huts egiten du10. Geure atal honetan ere-
du luzeak lehenetsiko ditugu. Eredu laburrak jarraian jarriko ditugu, gure irakur-
learen lagungarri. Lehen bi ereduak, Mayi Ariztiaren etxean, Lehetchipian, bildu
zituen A. Donostiak: 1-Mendiak bethe belarrez11;/ begiak bethe12 negarrez13./ Lan eginaz
urriki dut,/ bainan probetxurikan ez./ Orai hementxen nago/ sabeletik minez. Bigarren
eredua, etxe berean neskameari bildua da: –Ene maitia, zer duzu?/ Zerk hola xan-
grintzen zaitu?/ Ez du denbora luzia/ Zirela penetan sartu…/ Plazeraren ondotik/ despla-
zerak tuzu14. Hirugarren eredu laburra Bétharram-eko Xalies abade arrosatarrari
bildu zion: Mendiak bethe belharrez;/ Begitartia nigarrez./ Oraiko nexka gaztiak/ Hantu-
rik daude nigarrez,/ Ezkont ez diten beldurrez. Eredu honetan, aita Donostiak dioenez,
beste bide bat hartzen du15. 

Laugarren eredua:

1
Mendiek bete belarrez; begitartia nigarrez.
Lan eginaz urriki dut, bainan probetxurikan ez.
Orain ementxen nago sabeletik minez.

JABIER KALZAKORTA

9 Cancionero vasco P. Donostia, Volumen VIII Cancionero vasco III Canciones Papeles de Humboldt, Editor P. Jorge de Riezu, cola-
boradores: Juan Mari Beltrán, Claudio Zudaire, 1994, 1075-1087 or. 783 zenbakia. Ez dago esan beharrik Aita Donostiaren
aldaerarik ezagunena non dagoen: G. Riezuk argitaratutako Flor de canciones populares vascas zein Nafarroa-ko euskal-kantu zaha-
rrak zein Obras musicales del Padre Donostia lanetan.

10 Ez gara gauza berriak asmatzen ari. Dudak bat baino gehiago sortzen dira. 3. ereduan primaderian bildu ote zuen edo
primaderan? Lehen forma ezinezkoa da. Loratzen edo koloratzen bildu ote zuen?

11 Baldin bethe aspiratuarekin jartzen badu, zergatik ez belharrez? Mayi Ariztiak ikusi ote zituen A. Donostiaren transkrip-
zioak? Eman ote zizkion zuzentzera?

12 Beti agertzen da begit(h)artea/-tia. Kasu honetan, ordea, modu desberdin batean: begiak bethe.
13 Hala ote da? Sarako euskaran ez ote da nigarrez?
14 Hau ere polit bezain adierazkorra da. Lehen aldiz dokumentatzen da desplazerak pluralean eta aditza ere objetu zuzena

pluralari dagokionez: tuzu.
15 Honelaxe dio Aita Donostiak: En esta variante el texto parece llevar otra dirección. Hanturik, gehienetan, “harroturik”

esan nahi du. Esangura zuzenari bagagozkio, handiturik dugu hanturik delakoa. Gure kasuan, ordea, begiak negarrez “hantu-
rik” ulertu behar ote da?
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2
Primaderian dirade arbolak koloratzen.
Lilia denian koloratzen yendiak alegeratzen.
Ta frutu ondu ezkeroz lurrera erortzen.

3
Oyanian zein eder den arbola luze lerdena.
Zu zirade mundu onetan nik maitatzen zaitudana.
Bisitaturen zaitut alik maizena16.

Bosgarren eredua:

1
Oyanian zein den eder arbola luze lerdena!
Zu zerade mundu unetan nik maitatzen zaitudana;
Bisitaturen zaitut alikan maizena.

2
Artuak erein ditugu, ogiak ere jorratu;
Neguan egindako lanak udaran zaizku agertu.
Nere maite politari gerria17 loditu.

3
Artzainak gaztigatu dio bere nagusi jaunari:
Artaldian baduela antxuño bat ernari;
Uraxe nai luke bazketan ezarri.

4
Mendiak bete belarrez, begitartia nigarrez.
Lan eginaz urriki dut, bañan probetxurik ez.
Orain ementxe nago sabeletik minez18.

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

16 Manuela Organbideri, 71 urte zituela bildua, Oronozen, 1934ko urtarrilaren 11an.
17 Jatorrizkoan “gerrira loditu” dator.
18 Juan Miguel Mª de Berroeta, Lekaroz ikastetxekoari bildua, Lekarozen, 1912eko otsailaren 14an.
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Seigarren eredua:

1
Primaderaren lenian arbolak dire loratzen;
Lilia denian loratzen, yendiak alegeratzen;
Loriak pasatu eta, lurrerat erortzen.

2
Artzainak nagusiari mandatu dio igorri:
Artaldian baduela antxuño bat ernari;
Ure nari lukela bazketan ezarri.

3
Mendiak bete belarrez, begitartia nigarrez.
Lana eginaz urriki dut bañan probetxurik ez.
Orai ementxe nago sabeletik minez19.

Azken bi eredu hauetan beste irudi berri harrigarri bat agertzen zaigu. Bosga-
rren ereduko hirugarren ahapaldia eta seigarreneko bigarrena bat datoz. Ahapal-
di horretan ardia ernari egon beharrean “antxuño” bat da ernari dagoena. An txua
ardi gaztea da. Haurdun gelditu den neskatila oso gaztea dela adierazi nahi du iru-
di horren bidez.

3. Azkueren kantutegiko eredua 

Azkuek Arizkunen, Baztanen, bildu zuen eredua lehenetsi zuen bere kantute-
gian (Ikus Cancionero popular vasco liburuan “Endechas y Elegias” 422 zenbakia,
525-528 or.). Nafarroako aldaera txukundurik eman zuen, zein txukunketa egin
zuen salatuz. Hona Azkueren eredua:

1.-Mendiak bete elurrez, begitartea nigarrez,
Lan eginez urriki dut, bainan probetxurikan20 ez
Orai emen bizi naiz biotzeko minez.

JABIER KALZAKORTA

19 José Iribarren txistulariari bildua, Eugin, 1944ko irailaren 16an.
20 Halaxe bildu zuen, kantutegian berean aitortzen duenez, baina apurren bat txukundurik atsegin bat ere jarri zuen pro-

betxurikan hitzaren ordez.
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2.-¡Oianean zein den eder arbola21 gazte lerdena!
Zu zira mundu unetan nik maitatzen zaitudana:
Bisitaturen22 zaitut alikan maizena.

3.-Mutiko gazte arina23, urguluz gaindi egina
¿eztuka konsideratzen ihaurrek dukan adina?
ik ere ukan dezakek oraino xangrina.

4.-Abenduko gau luzeetan ardura horma bortetan
mutiko gazte arinak ibiltzen nesketiletan:
kasu egin bezate bere aldietan.

Lau ahapaldiko aldaera honen ondoren Bankan, Nafarroa Beherean, bilduta-
ko beste ahapaldi bat dakar:

Aspeherapen krudela, ikusak ene maitea,
Abil eta erran ezok nik igorria haizela:
Biotzean sar akio, hura niri bezala.

Konturik harrigarriena ez da bildu zituen ahapaldi kopurua, hiru ahapaldi
berri bildu zituela baizik. Lehen bi ezagunez landa, beste hiru berri edo deseza-
gun dakartza. Azken ahapaldi hau beste kantu batzuetakoa ere bada. Azken aha-
paldi honek izan dezake beste interes bat. Amodiozko bertsoetan amodioa bera
nortu edo pertsonifikatu egiten da eta aspeherapenari hika egiten dio poetak.
Hika hau, Mitxelenak ondo esan zuenez, marka gabea da edo orokorra: ikusak,
ezok, eta abar.

4. Louis Dassanceren aldaerak

Louis Dassancek ez zuen maite GH 1923ko aldaeraren ahapaldien ordena.
Batetik, Erregek gizon ederrik izenburua ere ez du onartzen. Hobeto irizten dio Men-

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

21 Halaxe bildu bazuen ere, zuraritz hitza jarri zuen arbola hitzaren ordez.
22 Hau ere aldatu zuen txukuneriak eraginik. Bisitaturen jarri beharrean “ikuskaturen” jarri zuen.
23 Kantutegian harina jartzen du, hasierako h– duela. Hurrengo ahapaldian, ordea, arina hasierako h– gabe. Guk lehena-

ri kendu diogu hutsa delakoan.
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diak bethe belarrez izenburuari24. Beste ordena bat eta beste aldaketa batzuk beha-
rrezkoak zirela uste zuen, bestetik. Kontu hau bi lekutan ikusi dugu haren pape-
retan. Louis Dassanceren ahapaldien ordena Kantu kanta khantore liburuan trans-
kribatzen duena da. Guk hemen haren eskuidatzietako aldaera jarriko dugu, KKK
liburukotik zerbait desberdina delako. Puntuazio eta grafia errespetatuz aldatuko
dugu kantua: Hona hemen:

1-Mendiak bethe belharrez, begitartea nigarrez,
Lan eginaz urriki dut, bainan probetchurikan ez
Orai hemen nagozu, sabeletik minez.

2-Ene maitea, zer duzu, zerk hola changrintzen zaitu?
Ez du ez denbora luzea zirela penetan sartu:
Plazeraren ondotik, desplazera duzu.

3-Ogiak dira burutu, artoak ere jorratu,
Primaderan egin lana udazkenerat agertu
Ene maiteñoari… gerria loditu.

4-Erregek gizon ederrik guardetan badu segurik,
Lekumberriko brigadan baño guzien gainetik:
Neskatcha karesatzen ez baitu parerik.

5-Mendian eder arbola, luze, hostotsu, lerdena,
Zu zirade mundu huntan nik maitatzen zaitudana:
Bisitaturen zaitut ahalik maizena.

6-Lekunberriko neskatchak, Ziberoala banoa,
Ziberoako kolonbak deitzen ba[i]nu bere gana:
Hautatu behar dela zuzenez lehena.

JABIER KALZAKORTA

24 Halaxe jartzen zuen bethe aspirazioarekin eta belarrez aspiraziorik gabe. Bigarren izenburu bezala, ordea, onartzen zuen
“Erregek gizon ederrik”. Horrexegatik jartzen du lehenagoko izenburua ezabaturik lehen mailan eta maiuskulaz MENDIAK
BETHE BELARREZ eta azpian minuskulaz eta parentesi artean (Erregek gizon ederrik). Eskuidatzian agertzen den irizpide
hau berau ikusten dugu Kantu Kanta Khantore liburuan. Eskuidatzian, ordea, kantaren barruan belharrez jartzen du aspirazioa-
rekin. Garbira makinaz pasatutako ereduan belarrez, aspiraziorik gabe. Kontu nahaspilatsua da, beraz.
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Kanta honetan ez zuen onartzen tronpaturik minez delakoa. “Tronpatu” ezaba-
tu eta gainean, zuzenagoa eta benetakoagoa den, sabeletik minez dakar. Hirugarren
ahapaldian gerria loditu horrek badu aldaeratxo bat: zorroa loditu. Hirugarrenean
ere bada beste bitxitasun bat, leku bitan bi eratara dakar ogiak dira jorratu, artoak
ere burutu, batetik, eta alderantzira: ogiak dira burutu, artoak ere jorratu. Gure kan-
tuan ogia, ez dago dudarik honetan, garia da. Zein garia zein artoa burutu egiten
dira25.

Bada, azkenik, beste zerbait. Zuberoara esan beharrean Zuberoala/Ziberoala bi
aldiz zuzentzen du. Hau da, nora kasua, adlatiboa delakoa, -la batez Zuberoako
erara dakar. Ez ote da hau behe-nafarrera ekialdekoaren ezaugarri nabarmen bai-
no nabarmenago bat?

Bada beste konturik ere Dassanceren eskuidatzietan. Gure Herria aldizkariko
musika gehigarrian argitaratutako kantuen gainean oharrak eta ahapaldi argitara
gabeak jartzen zituen maiz Louis Dassancek. Lehen aldiz publikatu zen 1923ko
ereduari, esaterako, ahapaldi bat hasieran eta beste hiru bukaeran gehitzen ditu.
Ahapaldi hauek txukun idatzirik daude lerro berean hutsarte batekin bertso-lerro-
ak ongi markaturik26. Eredu hau ere guztiz interesgarria denez gero, puntu hone-
tara aldatuko dugu. Ahapaldi erantsiak kurtsibaz idatziko ditugu. Honelaxe gera-
tuko litzateke, beraz, aldaera osotua:

Ogiak dira jorratu,    artoak ere burutu…
Primaderan egin lana    udazkenean27 agertu…
Ene maiteñoari…    zorroa28 loditu.

Erregek gizon ederrik, Guardetan badu segurik!
Lekumberriko brigadan, batto ororen gainetik,
Neskatchen enganatzen, ez baitu parerik!

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

25 Hemen, oin-oharrean bada ere, zenbait ahapaldi emango ditut. Gainerakoetako aldaerak markaturik daude. Bihoaz,
beraz, laugarren eta seigarrena. Laugarren ahapaldia da aldaera gehien dituena. Ahapaldi hau ekialderagoko euskalki baten
ispilu da: Erregek gizon ederrik guardetan badu segurik/ Lekhunberriko brigadan batto ororen gainetik,/ neskatxen enganatzen ez baitu pare-
rik. Seigarrena: Lekhunberriko neskatxak, Zuberoala banoa;/ Zuberoako kolonbak deitzen banau bere gana/ hautatu behar dela zuzenez lehe-
na.

26 Eskuz transkribatzeko sistema hau ahapaldi publikatuaren goi-behetan egiten du, modu markatuan. Guk ere geure lan -
txo honetan bide bera erabiliko dugu Dassanceren eskuzko ahapaldiak berridazteko. Bada zehaztasun bitxi bat. Lerro bakoi -
tzean bi lerro erdietan komarik badago, erdi-erdian jartzen du Dassancek.

27 Ez dago erabat argi nola idatzi duen udazkenean hasieran maiuskulaz edo minuskulaz. Duda egin dudanez gero, minus-
kulaz jartzea erabaki dut.

28 Lehenengo zorroa jartzen du eta azpian gerria. Zein bata zein bestea parentesi artean daude. Bertso-lerroa transkribatu
duenean zorroa lehenetsi duenez gero, guk ere hala onartu dugu. Azpian agertzen den gerria oin-oharrera ekartzekoa dela
pentsatu dugu.
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“¿Ene maitia zer duzu, zerk holakatzen zaitu zu?
Ez du dembora luzia zirela penetan sartu…
Plazeraren ondotik, desplazera duzu!...”

–“Mendiak bethe belarrez, begitartiak nigarrez…
Lan eginaz urriki dut, bainan probetchurikan ez!
Orai hemen nagozu, trompaturik, minez.”

–“Mendian eder arbola, luze, lerdena…
Zu zirade mundu huntan, nik maitatzen zaitudana,
Bisitaturen zaitut, ahalik maizena…

Lekumberriko neskatchak, Zuberoara banoa,
Zuberoako kolombak deitzen bainau bere gana:
Hautatu behar dela, zuzenez, lehena!

Mutiko gazte arina,    urguluz gaindi egina.
Eztuka kontsideratzen    ihaurrek dukan adina?
ik29 ere ukan dezakek    oraino xangrina.

Abenduko gau luzeetan    ardura horma bortetan
Mutiko gazte arinak    ibiltzen neskatiletan
Kasu egin bezate    bere aldietan.

Asperehapen krudela,    ikusak ene maitea
abil eta erran ezok    nik igorria haizela
biotzean30 sar akio,    hura niri bezala.

Azken hiru ahapaldi hauetatik bi Azkueren eredutik hartuak dira, gure ustez.
Berdintasuna erabatekoa da azal eta mamian. Azken ahapaldia, ordea, ez dator
Azkueren kantutegian. Kontuak honetara, eredu honek handik eta hemendik har-
tutako ahapaldiekin osatutakoaren itxura du. Gure artikulu honetan agertuko
dugun eredu berrian Dassanceren eskutikako bi ahapaldien aldaerakin aurkituko
gara.

JABIER KALZAKORTA

29 Halaxe jartzen du. Guk espero genuen maiuskulaz Hik agertzea, besteak beste direla, lehenago ere lehen pertsonan
ihaurrek agertzen duelako.

30 Halaxe dakar, guk esperoko genukeen –h– gabe. Hatxerik gabe jartzen du, era berean, akio edo abil. Izan aditzaren hai-
zela adizkia, ordea, hatxerekin. Arrazoia garbia da, Azkueren eredutik kopiatua delako.
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Gure Herria 1923ko oin-oharrean agertzen den erregea Louis Philippe ote den
zalantzan jartzen du Dassancek. Ohartxo hau egiten du: verifier art(icule) Elissam-
buru.

5. Joañes Castet-en kantu kahierreko aldaera 

Xarles Videgainek bere osaba Joañes Castet-en kantu-kahier zoragarria argita-
ra zuen Lapurdum aldizkarian31. Kantak Nafarroa Behereko Oztibarre haranean
kantatzen ziren. Kantu-kahier horretan, dudarik gabe, badira kantu interesga-
rriak. Gure kanta Lekunberrikoa denez gero, Behenafarroako ekialdean kanta -
tzen zen eta Oztibarren ere bai. Guri dagokigun kanta Joañes Castet-en (1915-
1981) bildumako seigarrena da. Kantu horretako sei ahapaldietarik azken laurak
berriak dira guretzat. Lehen ahapaldia Duvoisinen kahierrean ikusten dugun ber-
bera da edo Argentinako koadernoko berbera. Baliteke, beraz, kantu honek hiru
sarrera nagusi izatea “Erregek gizon ederrik”, “Mendiak bethe elhurrez” edo “Pri-
maderan gora dira”. Hona hemen kanta:

1. Primaderan dira gora arbolak oro lilitzen
Lilia denian agertzen yendia alegeratzen
Fruitua hundu denian lur[r]rerat erortzen

2. Mendia bethé belhar[r]ez begithartia nigarrez
Lan eginez urriki dut bainan probechurikan ez
Orai hemen niagossu sabeletik minez

3. Erramiaren ostua bethi berde diagossu
Besten dako erraitekuak lehenago ukan tusu
Orai aldiz suretako nork ukanen esdu

4. Ene maite pollita so eguidassu leyhora
Eta ez ukhan herabe bortharen idoikizia
Espresuki yina nusu sure ikhusterat

5. Baratsian udare ez nikisi ez herabe
Beste maiterik indusula jakin isan dut nik ere
Bestela idok niosu dudarikan gabe

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

31 Xarles Videgain: “Joañes Castet-en-kantu-kahierra (Oztibarre, 1936)”, Lapurdum II, 128-159 or.
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6. Ene maitia zer dusu sek hola trichtasen saitu
Berse maitiak oro utsirik sure galde heldu nusu
Ni suria nusu suk nahi baduzu.

Lau ahapaldi berri hauetan bi dira kopla zaharren teknikakoak. Lau ahapaldi
horiek, gainera, erabat desezagunak egiten zaizkigu, beste kantuetan nekez ager -
tzen direnak. Kantaren transkripzioaren aldetik, dena da ulergarri, ez dago des-
kodifikatu ez daitekeen ezer. Grafiari gagozkiola, geure eredura ekar daiteke ino-
lako problemarik gabe. Oraingoz, ordea, lan honetako irizpideari jarraiki, dagoen
dagoenean utziko dugu.

6. Chahoren kantutegiko Zuberoako aldaera

Chahoren kantutegian Bihotzeko mina izenburua duen amodiozko kantu hun-
kigarria dator 60 zenbakian. Kantutegi hau Duvoisinenarekin batera ezagutzen
dugun zaharrenetakoa da, dudarik gabe. Kantutegiaren zahartasuna gorabehera,
ez datoz hiru ahapaldi baino. Hiru horietan, gainera, falta da Erregek gizon ederrik.
Kontu harrigarria gertatzen da Mendiak bet(h)e be(h)arrez hasiera duen horrekin.
Mendiak bet(h)e bel(h)arrez / begit(h)arteak nigarrez hasiera falta du bigarrenak. Hasie-
ra horren ordez Ar(r)osac eder colore/ bihotçian dut dolore dator. Ahapaldiaren hasie-
ra hori bestetan ere ikusi dugu, 68 kantuan, 2 ahapaldian: Arosac eïjer colore/ Maya -
tcetan dudarikan gabe/ erran dauçut hourbilen aldian/ Cer sendimentu dudan bihotçian.

Gainerakoa Zuberoako aldaera polita da urriki dut hori dolu diçut da, probetxu-
rikan ez baxenabartarra profeituric ez tudanez (gaurko grafian profeitürik ez düdanez).
Sabeletik minez edo tronpaturik minez espero genuen lekuan, ordea, bihotçetic minez
ikusten dugu. Azken ahapaldia ere gure kantukoa da bete-betean. Plazerak/despla-
zerak hitzen lekuan plaserak/changriak ikusten ditugu, besteak beste direla. Hona,
beste gabe, kantua:

Baratçian brioleta / urrin hoberic espeïta (bis)
Ikhous ahal baçeneça / Maïtia ene bihotça
Eneganic secula/ etçintake separa

Arosac eder colore /bihotçian dut dolore
Dolu diçut lan eguinez / profeituric eztudanez
Oraï baratçen niz / bihotçetic minez

Charmagarria erraçu / cerc hola tristetçen çutu
Dembora lhaiburra duçu phenatan çiradila çu
Plaseren oundotic /changriac dutuçu

JABIER KALZAKORTA
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Chahoren aldaera honetan bi ahapaldirik ezagunenak Zuberoako euskaran
eta aldaeran daude. Lehen ahapaldia, ordea, kopla zaharren tankerakoa, ez dago
bestetan. Brioleta lorea behin baino gehiagotan ikusten dugu geure kantutegie-
tan. Hemen lorearen urrina edo usain gozoa aipatzen da, bestetan, ordea, briole-
ta liliaren edertasuna32. Honelaxe transkribatuko genuke, lerro luzean, gaurko
grafian:

1-Baratzian brioleta, urrin hoberik ezpeita (bis),
ikhus ahal bazeneza, maitia, ene bihotza,
Eneganik seküla etzintake separa.

2-Ar[r]osak eder kolore, bihotzian düt dolore,
dolü dizüt lan eginez, profeitürik eztüdanez,
orai baratzen niz bihotzetik minez.

3-Xarmagarria errazü, zerk hola tristetzen zütü?
Denbora llabürra düzü phenatan ziradila zü,
plazeren undotik xangriak dütüzü.

Plazer hitzaren kontrakoa, bestetan desplazera dena, hemen xangria da. Hitz
hau bestetan xangrin bezala agertzen da. Frantsesetiko hitz hau aspaldi geuregan-
du genuen eta amodiozko kantuetan sarriro aurkituko dugu.

7. Duvoisinen kahierreko aldaerak 

Bi aldaera agertzen dira Jean Duvoisin kapitainaren kahierretan. Bata Parisko
Biblioteka Nazionalekoa dugu. Duvoisinen eskutiko lehen aldaera hau lehenago-
koa da gure ustez Baionakoa baino. Parisekoa zirriborro tankerakoa da eta grafia
ere zaharragoa da. Pariseko kantuek askotan izenbururik ere ez dute. Hona dago-
en dagoenean, grafia eta guzti errespetaturik:
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32 Xahoren beraren kantutegian, Brioletaren lilia kantuan, 74 zenbakia duena, honelaxe dio lehen ahapaldiak: Primaberan
zoñen eïjer den/ Brioleta lilia./ Aspaldian eztit ikhoussi,/ Maïteñoaren beguia/ Orhit othe da gachoño hura,/ Noun eman zeïtan fedia [?].
Era berean, 61 kantuan, Khantoriak berririk izenburua duen horretan, azken ahapaldia brioleta aipatzen da: Lilietan den ederre-
na/ Brioletaren lilia/ Zuaza eta cherkazazu/ Leheneko maïtia/ orhoitzen ere bazeraitazu/ eghin daütazun erria/ Erraiten deuzut auher dela/
Eni deusen erraïtia.
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Bigarren aldaera Baionakoa dugu. Hirugarren kaiherrean, 36 orrialdean, Le
beau duanier de Lécumberry titulupean gure kantaren beste aldaera bat datza. Duvoi-
sinek ondo ezagutu behar zuen kanta hau bera ere Aldudeetako guarden kapitai-
na izanik ia bere adinkidea izan behar baitzuen erregeren Lekunberriko guarda.
Badira bateratasun gehiago. Duvoisin eta gure kantako mugazaina Nafarroa Behe-
reko mugetako mendi mugazain izan ziren34. Bestela esan: lanbide bera zuten oso
legoa gutxiren barruan. Erregeren guardaren adinari gagozkiola, gehiegi esatea
ote da ia Duvoisinen beraren idea edo adinkidea zela? Duvoisin (1810-1891) urte-
etan bizi zen eta gure kanta 1830-1850 edo geroagokoa bada, hau da, 1856-ez
gerozkoa, are Duvoisin bera baino gazteagoa ote zen gure kantako guarda? Ez ote
da harrigarria Duvoisinek jarri zuen kantaren titulua bera, euskarara itzulirik
“Lekunberriko guarda edo mugazain ederra35”? Ez dago dudarik, beste alde bate-
tik, beste kontu batean ere: Duvoisinek bere kaiherretan idatzi zuenean kanta sor-
tu berria izan behar zuen.
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33 Jean Duvoisinen eredu hau Patri Urkizuren Bertsolaritzaren Historia, Etor 1991 liburuan, “Oharrak eta aldaerak” sailean,
864 orrialdean, ikusi dugu. 

34 Jules Moulier “Oxobi” (1888-1958) zenaren aita ere Nafarroa Behereko guarda izan zen, beste ertzekoa, sartaldekoa,
Bidarraikoa. Oxobi idazleak etxean askotan entzuna izan behar zuen kanta hau. Oxobiren hileta-egunean gure kantaren
hasiera abiaburu harturik Mixel Labegeriek beste kantu hunkigarri bat kantatu zuen. Honelaxe dio Luis Villasantek bere His-
toria de la literatura vasca liburuan, 347 pasartean: Las últimas semanas (Oxobi) las pasó reducido a la más completa impoten-
cia, sufriendo sus males con gran paciencia. Murió una fría mañana de febrero. Hubo gran concurso de gente en sus fune-
rales, que se celebraron en Hiriburu. El médico Michel Labéguerie pronunció unos versos en memoria del finado: “1-Men-
diak bethe elhurrez, begitarteak nigarrez;/ Otsaileko goiz izotza iguzkiaren dirdirez:/ Zure begi hetsiak azken lo ametsez… 2-Bi begietan
ximixtak, boza dena ihurtzuri,/ Azaletik otso beltza, baina barnez uso zuri,/ Lehengo profeta bat zinuen iduri”… Zer egokitzapen hobe-
agorik otsailean mendi-gailurrak elurturik daudela adiskide baten hiletan begiak negarrez direla… Michel Labégueriek kan-
tatu zuen kantu hau, geroago jakin dudanez, Haritschelharrek egina da. Euskaltzaindirako sarrera hitzaldian dator.

35 Kantan berean neskatilen karesatzailea, balakatzailea dela esaten da. Ez da, ordea, aitortzen guarda ederra zenik. Gaz-
tea eta propia bai baina “ederra”? Ondorioztatu daitekeena da, jakina. Baina berak ezagutu zuelako jarri ote zuen?

Primaderan gora dira
arbolac loratcen
Lilia denean agertcen
Jendeac alegeratcen
fruitua ontcen denean
Lurrerat erortçen.

Ene maitea, cer duzu?
Cerc hola changrintcen zaitu?
Ez du dembora lucea
Cirela penetan sartu
Placeraren ondotic
Desplacera duzu

Mendia bete belharrez
Begitartea Nigarrez
Lan eginaz urriki dut
Baïnan probetchurican ez
Baï hemen niagozu
Sabeletic minez

Erregec gizon propiric
Guarda gaztetan seguric
Lecumberrico brigadan
Bat bada oroz gainetic
Nescatilen caresatcen
Ez baitu pareric33
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Ahapaldi kopuruari dagokionez, lau ahapaldi dakartza. Historikoki kantaren
lehen transkripzioa izango da, uste dugunez, Duvoisinena. Lehen transkripzioa
izan arren ez da ahapaldi gehien dakartzana: lau baino ez. Lau ahapaldiak, hala
ere, erabat interesgarriak dira, ahapaldi berri bezain desezagunez gainera, beste
berritasunik ere eskaintzen dutelako. Ahapaldirik ezagunenetan ere, aldaera guz-
tietan datozen Mendia bethe belharrez eta Erregek gizon ederrik horietan ere, desber-
dintasun markagarriak datoz. Hona Duvoisinek bildu zuen bigarren aldaera:

Primaderan gora dira
Arbolak loratzen gora;

Lilia denean36 agertzen, jendeak alegeratzen;
Fruitua ontzen denean37, lurrerat erortzen.

Ene maitea, zer duzu?
Zerk hola changrintzen zaitu?

Ez da dembora luzea zirela penetan sarthu
Plazeraren ondotik desplazera duzu.

Mendia bethe belharrez,
Begithartea nigarrez!

Lan eginaz urriki on, bainan probetchurikan ez!
Orai hemen nagozu sabeletik minez.

Erregek gizon propirik,
Guarda gaztetan segurik;

Lecumberriko brigadan bat bada oroz gainetik
Neskatchen balakatzen ez baitu parerik.

Lehen ahapaldia, kopla zaharren teknikaduna, Aita Donostiaren 3 eta 6 alda-
eretan ikusi dugu. Indar apartekoa ematen dio kantuari, inolako dudarik gabe.
Arbolak lilitu edo loratu egiten dira udaberrian, gerora fruituz janzten, eta, azke-
nez, fruitua lurrera erortzen. Behin lurrera eroriz gero fruitua, jendea poztu egin
ohi da. Gure neskaren kasuan alderantziz gertatu da. Gazte lorekoa dela haurdun
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36 Jatorrizkoan hala dator: -ea- horren gainean marra bat.
37 Berdin gertatzen da ondokoan ere: -ea- horren gaintxoan marra bat.
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dago, sabeletik minez, eta horrek poztu beharrean izugarri samintzen du eta
negar etengabea eragiten dio. Sentimendurik sarkorrenak kopla zaharren tekni-
ka bidez ematen dira. Lehen ahapaldia eta laugarrena holaxe osaturik daude.
Lehen ahapaldia irudi hutsezkoa litzateke, hirugarren ahapaldiak, ostera, irudia
eta oldozkuna izango lituzke, Aitzolen terminologiaren arabera.

Hirugarren ahapaldian mendia eta begithartea singularrean daude. Era guztie-
tara ikusi dugu mendiak/ begitartea edo mendiak/ begitarteak eta beste azken aukera
mendia/begitartea, biak singularrean. Erabilera guztiak, duda gabe, zilegi dira eta
ahozkotasunaren aberastasuna bermatzen dute. Berdin gertatzen da elhurra/
bel(h)arra hitzekin ere. Mendiak elhurrez zein belharrez beteak daude, eta biak hos-
kide dira nigarrez hitzarekin38. Lekunberritarrentzat zein baxenafartarrentzat,
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38 Hoskidetasun betegin edo perfektuari dagokionez, hobeki ezkontzen dira belharra/nigarra, elhurra/ nigarra baino. Kon-
tuan izatekoa da, bestalde, kopla zaharretako teknika duten hitz hoskideak ez direla nolanahiko hoskidetasunekoak, hoski-
detasun handikoak baino. Kopla zaharretan zein amodiozko kantuetan elhurra hitzarekin euskalki guztietan beldurra ezkon -
tzen da. Kantaren transkripzioaren zahartasunari dagokionez, Duvoisinena da orain arteko zaharrena. Hurrengo puntuan iku-
siko duguna izan daiteke zaharragoa, baina ez daukagu oraingoz datatzeko modurik. Euskal errefrauetan ere hoskide dira 



83

gainera, zein irudi aproposagorik begien aurrean egunero ikusten dituzten men-
di Pirinioetako elurra edo belarra baino?

Guardatan edo guarda gaztetan direlakoak “guarden artean” eta “guarda gazte-
en artean” ulertu behar da, denok dakigunez. Gure oraingo honetan gizon propirik
dio, hau da, “gizon garbirik”. Zein eder eta garbiago erregeren guardak baino?
Ikusiko dugun hurrengo aldaeran ere delako propi hau aurkituko dugu.

Garai bateko guarda edo mugazainek arrakasta handia izan behar zuten, itxu-
rak direnez. Kanta batean baino gehiagotan ikusten dugu kontu hau. Hona, esa-
terako, Parisko kahierreko 32 kanta:

1
Ni baldin banintz guarda bedere
Zombait maiteño banuke
Nescatila gazte pollit direnec nitaz casuric ez dute

2
Bard’arraxean amexetaric
Boz bat entzun dut ederric
Eztitasunez betea cen eta harc ez baitzuen pareric

3
Ene maitea, barda non cinan
Nic bortañoa joitean
Buruan ere min nuen eta duraric gabe ohean

Hemen transkribatu dugun kanta Ene maitea barda non zinen dugu. Kanta
honen hasieran, ordea, ahapaldi berri bat ikusten dugu. Ahapaldi horretan muti-
lak guarda balitz arrakasta handiagoa izango zuela dio. Ez da, beharbada, zail
asmatzen zergatik.

8. Argentinako kahierreko aldaera: Primaderan dirade arbolak 

Atal honetara beste aldaera bat ekarriko dugu. Aldaera honetan transkripzio-
ak inolako arazorik ez duenez gero, gaurko grafiara ekarriko dugu. Gure eredu
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negarra eta belarra. Etxean, neure amari entzundako esaera bat ekarriko dut hona: umie negarraz eta artue bedarraz. Hau da, umea
negarragaz (hazten da) eta artoa bedarragaz (hazten da, dator gora). Bestela esan, munduko gauzarik naturalena da umeak negarra
egitea, naturala den bezala artoa haztea ondoan belarra duela.
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honen ezaugarriak direla eta, berritasun txiki baina politak agertzen zaizkigu
lehen-azken ahapaldietan. Argentinako kahierrean orain arte ikusi dugun Prima-
der(i)an dirade arbolak oro loratzen batez dator hasiera. Badu hala ere, lehen ahapal-
di honetan, beste inon ez datorren Mundua harri gidatzen zehaztasun ederra.
Azken ahapaldian guardetan segur fidelik ere bakarrik oraingo honetan ikusi dugu.
Ahapaldiak jatorrizkoan dauden eratik geure erara ekarriko ditugu:

1
Primaderian dirade arbolak oro loratzen;
arbola denian loratzen mundua harri gidatzen
fruitua onthuz geroz lurrerat erortzen.

2
Mendiak bethe elhurrez, begitarteak nigarrez.
Lan eginez urriki dut bainan probetxurikan ez.
Orai hemen niagozu sabeletik minez.

3
Ene maitia, zer duzu, zerk hola xangrintzen zaitu [?]
Ez du denbora luzea zirela penetan sarthu.
Plazeraren ondotik desplazera duzu.

4
Erregek badu gizonik guardetan segur fidelik.
Lekhunberriko brigadan bat guziz oroz gainetik
neskatcha karesatzen ez baitu parerik.

Egin dezagun iruzkin txiki bat bedere. Plazeraren ondotik desplazera duzu dela-
ko esaldi barnakorra aldaera askotan dator. Xahoren aldaeran plazer/xangri ikus-
ten genuen, aurreko puntuan. Koaderno bereko Ezpeleta herrian emanak izenbu-
ruaren azpian ahapaldi hau ikusten dugu: 7-Lili kolore samina/ Egidazu etsamina/
Palazeraren ondotikan/ Helduda bethi changrina/ Nahiz ez den hori krima/ Kolpatzen
baitu arima.

9. Dassancek bildutako eskuidatzi bateko aldaera argitaragabea 

Atal honetan gaurko grafia-ortografietara ekarriko dugu testua. Kontsonan-
te aspiratuak ere, lege denez, markatu egingo ditugu. Testua zein euskalkitakoa
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ote da? Guk uste gertaeren lekutsukoa izan behar duela. Ez diogu, ordea, lan
honetan azterketa dialektalik eskainiko testuari. Bego kontu hau hurrengo bate-
rako. Noizkoa ote da, bestalde, eskuizkribua? Ez dugu jo, oraingo honetan, pale-
ografo adituengana. Badirudi trixtatu, bixta, lixta hitzetan agertzen den ixt- for-
ma bustia XIX. mende erditsuan gertatu zela. Eskuizkribuko testuaren trans-
kripzioa, beraz, 1850 baino lehenago ez zen egingo. Jatorrizko eskuidatzian
ahapaldi bakoitzaren gainean zenbaki bat dator eta ondoren frantsesezko Cou-
plet hitza. Era horretara 1er Couplet, 2eme Couplet, eta abar. Harribitxi zoraga-
rri bat transkribatzen duen eskuak ardura berezia hartu ohi du bere lana ondo
eta txukun egiten. Uste dugu halaxe gertatu zaiola kanta hau transkribatu due-
nari.

1
Urtharrilaren lehenian, igande aratsaldean,
errekontratu girare [i]labete baten barnean.
Afruntu hartu nuen, zure aitzinean.

2
Erran zinuien orduian, handik biharamunian,
ongi pena zinuela ene phartez bihotzean.
Faltsuki mintzo zinen duda gabe orduian.

3
Ene hutsak dira bixtan, zuk, aldiz, sarthuiak lixtan.
Ene hutsez mintzatzeko zuk artha baituzu izan,
har zazu etsemplu orai ene baithan.

4
Abendoko gau luzetan, ardura horma borthetan.
Muthiko gazte arinak ibiltzen neskatiletan,
guardia egizue zuien aldietan.

5
Muthiko gazte arina, urguluz gaindi eguina,
ez duzu kontsideratzen zuhaurek duzun adina?
Zuk ere badukezu oraino xangrina!
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6
Muthiko gazte elheketari legun, elgarri barkha dezagun.
Uste duzuia bertsulari zu baizik ez dela nehun?
Zure battoren39 plazan emanen tut ehun.

7
Arrosak dira loratzen, ni, aldiz, hasi trixtatzen,
neure hutsak deraitate oi bihotza doloratzen!
Agian Jainkoak derait oro barkhaturen!

8
Mendiak bethe elhurrez, begitartea nigarrez.
Lan eginaz urriki dut, bainan probetxurikan ez,
ni ere hemen nagozu sabeletik minez

39 Eskuidatzian -t- kontsonantearen gainean marratxo bat ikusten dugu. Bustidura hori adierazteko bitu egin dugu kon -
tsonantea.
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9
Erregek gizon gazterik, guardetan badu propirik,
Lekhuinberriko brigadan badu bat oroz gainetik,
neskatilen kabesatzen ez baitu parerik.

Hemen gaurkotu dugun testuak ez du ulermen zailtasunik. Duda sortzen
duen hitz bakarra kabesatzen dugu, eta geroago ikusiko dugunez “karesatzen”,
“ferekatzen” esan nahi du. Gainerako hitz guztiak euskaldun jantziarentzat guztiz
ulergarriak ditugu. Testuaren transkripzioari gagozkiola, ortografia nahikoa
berria du jatorrizkoak. Hirugarren ahapaldian, esaterako, modu zaharragoan Ene
huxez, Falxuki transkribatu beharrean, Ene hutsez, Faltsuki egiten du. Bestaldeko tra-
dizioko transkripzio era aski zaharra ere gordetzen du, dudarik gabe. Ez ditugu,
esaterako, k direlakoak ikusten. Kasurako, probetchurican hitza -tch- eta -c- grafe-
mekin transkribatuak daude eskuidatzian.

10. Aldaera berriaren transkripzio zuzena eta iruzkin laburra

Louis Dassanceren paperetan aurkitu dugun eskuidatzi zahar zoragarri bat
transkribatuko dugu atal honetan. Inongo kantutegitan ikusi ez ditugun bost aha-
paldi zoragarri berri eskaintzen ditu eskuidatziak. Gainerako ahapaldi bi, Azkuek
bakarrik bildu zituenak, hemen bertan agertzen dira. Bi hauek Dassancek ere era-
bili zituen, gorago esan dugunez, bere eredua osatzeko. Ahapaldi bat, gainera,
hika bildu zuen Azkue handiak, eta hemengo aldaeran zuka dugu. Gure aldaera
berri honetan badira hainbat kontu iruzkingarri. Gainerako aldaeretan elkarriz-
keta modura osatua dago kantua, oraingo aldaera honetan bakarrizketa da bete-
betean. Nola ulertu behar ote da bakarrizketa hau? Hona gure ustea: neskatilak
mutilari zuzentzen dion bakarrizketa dugu. Hona haria. Abenduan elkartu dira
erregeren guarda bat eta neskatila bat. Horko hartu-emanetik neskatila haurdun
geldituko da. Horretara dator laugarren ahapaldia abenduko gau luzeetan neskatile-
tan edo nesken bila ibiltzen dira mutiko gazte arinak. Interesgarria da neskak har -
tzen duen tonu amonestagarri edo ohargarria: guardia egizue zuyen aldietan dioe-
nean. Hau da, neskatilek begiratu edo zaindu behar dute beren burua holako
mutikoetatik. Interesgarria da guarda(tu) aditzaren erabilera. Kasu honetan nes-
katila erregeren guardagandik guardatu behar baitzen. Era honetako kantuetan
sarriro gertatzen dira holako ahapaldi ohargarriak. Abenduko ikuste edo enkon-
trutik hilabetera, urtarrilean, mutikoak ezezkoa emango dio neskatilari. 

Ahapaldi guztiak neskatilaren ahotikakoak diren arren, entzule diferenteak
hartzen dituztela dirudi. Lehen sei ahapaldiak galaiari zuzenduak dira. Azken
hirurak edo bukaerakoak bakar hizketakoak dira. Lehen seietako laugarrena,
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ordea, entzule bati baino gehiagori dagokio, zuei izenordearen azpian dauden
guztiei, hain zuzen. Era honetako ahapaldiak amodiozko estetikan bete-betean
sartzen dira.

Guk atal honetan eskuidatziko testua dagoen dagoenean transkribatuko dugu,
ahapaldi baten ondoren iruzkintxo argigarri bat egiten dugula. 

1
Urtharrilaren lehenian igande aratsaldean
Errecontratu guirare labete baten barnean
Afruntu hartu nuen zure aitzinean.

Hilabete baten barnean elkartu dira neska-mutilak. Lehen enkontrua, beraz,
abenduan izan zuten. Laugarren ahapaldian emango da enkontru honen berri;
zenbaitetan amodiozko kantuetan markatu egiten dira datak. “Buruilaren onda-
rra… Yon -Doni Mikele” kantan ere neska-mutilek elkar ikusten duten data mar-
katzen da. Negua izateak badu bere garrantzia. Baliteke, nola ez, Mendiak bethe
elhurrez delako ahapaldian beren enkontrua neguarekin josia izatea. Lehen enkon-
trua, abendukoa, eta bigarren enkontrua, urtarrilekoa, azken hau negu minera-
gokoa. Kanta honetako gertaera lazgarria neguaren erraiekoa da. Paisaia elurtuak,
ekialdeko poemetan bezalaxe, indar eta marka berezia emango dio kantuari. Biga-
rren enkontru honetan, neskatilak afruntu hartzen du, ezetz krudela hartzen du
urtharrilean…

Hizkuntzari dagokionez, bitxi egiten da lehenian batetik eta aratsaldean/ bar-
nean/ aitzinean ikustea. Beste era batera esan, fonetismoak ez datoz bat adibide
guztietan. Baina kontu hau hurrengo ahapaldian ere errepikatzen da.

2
Erran zinuyen orduyan handic biharamunian
Ongui pena zinuela ene phartez bihotzean
Faltsuki mintzo zinen duda gabe orduyan

Lehen aldiz elkartu diren egunean eta hurrengoan mutilak neska engainatu-
ko du hitzez. Ongi pena zinuela horretan pena handia zuela ulertzen dugu guk. Fal -
tsukeria eta tronpatzea kantu askotan agertzen den kontua da. Ahapaldi honeta-
ko hitzei dagokienez, ez dugu besterik ezagutzen. Ez dugu honen aldaerarik eza-
gutzen.
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Hemen ere, hizkuntzari dagokionez, biharamunean izan beharko genuke biho -
tzean horrekin hoskideago izateko. Fonetismo hau ez dator guztiz bat bere siste-
marekin. 

3
Ene hutsac dira bichtan zuc aldiz sarthuyac lichtan
Ene hutsez mintzatzeco zuc artha baituzu izan
Har zazu etsemplu orai ene baithan.

Mutila gaizki esaka ibili da eta neskatilak kontu hartzen dio ahapaldi honetan.
Neskatilaren hutsak begi-bistakoak dira, hutsik handiena beharbada behar ez zaio-
nari fidatzea. Mutilaren hutsak askoz gehiago dira, listan daude… Neskaren baka-
rrizketa hau garai bateko neska-mutilen arteko bertso-paperen tankerara ulertu
behar ote da? Mutila bertsolari izanik kantore berriak egin ditu, beharbada. Orain
neskaren ahotikakoak direnez gero ahapaldi hauek guztiak, kantore hau da nes-
karen aitortza. Hala balitz, kanta honekin, neskatilak mutilari odolkiak ordainetan
ematen dizkio.

4
Abendoko gau luzetan ardura horma borthetan
Muthico gazte arinac ibiltzen neskatiletan
Guardia eguizue zuyen aldietan

Ahapaldi hau Azkuek ere bildu zuen bere aldaeran. Abenduko gau luzetan esal-
di klitxetua da, bestetan ere agertzen dena. Abenduko gau luzetan kopla zaharretan
ere aurkitzen da. Nafarroan kantatzen den Ur goiena ur barrena kopletan, esatera-
ko: Izotzetan, elurretan/ abenduko gau luzeetan/ beste guztiak oian eta/ gu gaixook, oin
utsetan. Gure ahapaldian ardura horma borthetan horren esangura hau da: “askotan
izotza ateetan”. Egin dezagun orain hipotesi bat. Ez ote da, jatorriaren jatorrian,
beste zerbait ulertu behar, ardura horma bortuetan? Hau da, mendi altuetan izotza
egiten duenez, guardak jaitsi egiten dira herrira, neskatilengana... Edo Joañes Cas-
tet-en laugarren koplan agertzen den bezala, mutilak neskaren atalondoan ibili
ohi dira errondan eta atea zabaltzeko erreguka...

Bada, bestalde, kontu interesgarririk. Tankera honetako ahapaldiak, eskar-
mentua hartzeko garrasi edo dei ozenen antzekoak dira. Neskatila gazteei kontuz
ibiltzeko dei bat da. Era honetako ahapaldiak ohikoak dira amodiozko kantuetan.
Chahoren Arthizarra jelkitan da goizetan kantan ikusten dugu. Hona lehen aldaera-

JABIER KALZAKORTA
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ko seigarren ahapaldia: 1-CH-6 Neskatoxe gaztiak sog(h)idazie eni/ eta atentzione egin
etsenpliari:/ Jaun gazte xapeldunetan kunfidatu denik/ Ez dut hanbat ikhusten trunpatu
ez denik. 1874 urteko Bankako neskatxak kantan X ahapaldia hau da: Neskatilla gaz-
tiak/ etziztela fida, / besten desohoratzen/ gaizki ari dira;/ Arropa largo ortan/ lanyeros bai-
tira, serioski diberti,/ goizik erretira40. Salaberriren Maitia, nun zira kantako 5. aha-
paldian: Alhaba diener/ erranen dut orori/ so’gidaziet eni/ Beha ene erraner/ Gaztetto dire-
larik untsa diziplina;/ Handittü direnian/ Berant date ordian/ Nik badakit untsa. Ia beti,
beraz, zuei (neskatxoi) zuzendua ahapaldia. Eskarmentu handia izan duenak zuzen-
dutakoa.

5
Muthico gazte arina urguluz gaindi eguina
Ez duzu contsideratzen zuhaurec duzun adina
Cuc ere badukezu oraino changrina

Ahapaldi hau lehenago ere ikusi dugu lan honetan berean. Dassanceren
eskuzko transkripzioan zein Azkuerenean. Eskuidatzi zahar honetatatik atera ote
du? Ez dugu uste. Ahapaldi hau zuka dugu eta Dassanceren eskutikakoa zein
Azkueren eredukoa hika daukagu. Hika/zuka kontua bakarrik ez da aldatzen,
ordea. Gure oraingo honetan badukezu ikusten dugu Dassanceren eskutikakoan
zein Azkuerenean ukan dezakek. Puntu honetan transkribatzen dugun eskuidatzi-
tikakoak balira ahapaldiak, gainera, zergatik ez ahapaldi gehiago transkribatu?

Eskuidatziko testuari gagozkiola arinac eta eguinac ikusten dugu, eta, gerora,
ezabaturik azken –c pluralgilea. 

6
Muthico gazte elheketari legun elgarri barkha dezagun
Uste duzuya bertsulari zu baizic ez dela nehun
Zure battoren41 plazan emanen tut ehun

Ahapaldi hau ez da beste inon agertzen. Indar handiko ahapaldia da, inolaz
ere. Neskatilak aitortzen duenez, mutila hiztun leun eta bertsolaria da. Hala ere
neskatila bera izan daiteke bertsoetan ugaritasun handiagokoa. Neskatilak gogor

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN

40 J. M. Satrustegi Bordel bertsularia, Auspoa liburutegia 45-46, 1965, 171 or.
41 Eskuidatzian –t– kontsonantearen gainean marratxo bat ikusten dugu. Bustidura hori adierazteko bitu egin dugu kon -

tsonantea.
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egiten dio mutilari. Galaia eta dama bi-biak ote ziren egiazki bertsolari? Zure ba -
ttoren plazan esapidea “zure baten lekuan” ulertu behar da. Edo hobeto esateko:
“zure bat bakarraren lekuan ehun (bertso) emango nituzke nik (neskatilak)”.

Transkripzioari dagokionez, zer irakurri behar da dezagun edo dezogun? Zalan -
tzatan ibili ondoren lehenaren alde egin dut.

7
Arrosac dira loratzen, ni aldiz hasi trichtatzen
Neure hutsac deraitate oi bihotza doloratzen
Aguian jaincoac derait oro barkhaturen.

Irudi bidezko hasiera du. Arrosak loratzen direnean tristatzen da neskatila.
Arrosak bere arantzak erakusten ditu. Maitasun estetikakoa da “bihotza doloratu”
kolokazioa. Ahapaldi honek, dudarik gabe, antzekotasun handia edo are berdin-
tasuna du Xahoren bigarren ahapaldiko Ar[r]osac eder colore/ bihotçian dut dolore
(…) delakoarekin.

Aditzei dagokienez, deraitate ekialderagokoa omen da derautate baino. Agian
Jainkoak derait oro barkhaturen! esaldiak desira bat adierazten du: Jainkoak dena bar-
katuko ahal dit! Oxala Jainkoak dena barkatuko balit! Harrigarria da, ordea, aditz
auxiliarrak zein oso dauden ikustea. Ez dago laburdurarik, nahiz eta daut/dautate
bezalako adizkiak normalak izan XIX. mendean42.

8
Mendiac bethe elhurrez beguitartea nigarrez
Lan eguinaz urriki dut bainan probetchurican ez
Ni ere hemen nagozu sabeletic minez

Bere-berezkoa duen ahapaldi hau azkenaurreko bezala ematen du. Delako
sabeletik minez horrek, bistan denez, neskatilaren haurdunaldia adierazten du.
Lehenago ikusi ditugun beste ahapaldi batzuk apurren bat garbiagoak dira sabela
edo zorroa loditu esaten baitute.

JABIER KALZAKORTA

42 Emile Larre adiskidearekin mintzatu naiz honetan. Gaur egun daate esaten dute Nafarroa Beherean derautate klasikoa
edo axulartarra. Eta deraut klasikoa adierazteko daat edo daut.
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9
Erreguec guiçon gazteric, guardetan badu propiric
Lekhuinberrico brigadan badu bat oroz gainetic
Nescatilen cabesatzen ez baitu pareric.

Duvoisinen ereduan bezala hemen ere propi hitza aurkitzen dugu. Era berean,
hemen ere “gazte” hitzaren aipamena egiten da. Hitz bi hauen bateratasuna ere-
du bi horietan bakarrik ikusten dugu. Bi eredu horiek dirateke, gure ustez, zaha-
rrenak. Garai bateko guarda uniformatuen itxura propi edo garbiak jende xehea-
gan eragin handia izan behar zuen.

Eredu askotan hasieran datorren ahapaldia hemen bukaeran dator. Sarri ger-
tatu ohi da kontu hau amodiozko kantuetan. Nescatilen cabesatzen delakoa “neska-
tilen karesatzen” ulertu behar dugu. Iruten ari nuzu kantan ere KKK (185-186 or.)
4. ahapaldian ere agertzen da idea bera: Ofiziale seme, kolore gorria;/ Baigorriko nes-
katxen (bis) karesatzailea. (bis). Duvoisinen ereduan ere antzeratsu dator: Neskatchen
balakatzen. 

ONDORIO HITZAK

Ezagutzen ditugun Mendiak bethe belharrez kantaren aldaera guztiak ekarri ditu-
gu lan honetara. Azken aldaerarako, in cauda venenum, eredurik ederrena gorde
dugu. Azken aldaera ahapaldi gehien dituena da eta gure ustez zaharrena ere bai.
Azken eredu honek kanta hobeto ulertzeko ere argitasun eta garbitasun berriak
ematen dizkigu. Aldaera guztien ahapaldiekin eredu berri bat osatuko bagenu,
hamasei bat ahapaldi izango lituzke. 

Ezagutzen ditugun kantaren eredu guztiak lan batera ekartzea izan da gure
helburu nagusia. Uste dugu eredu guztiak lan batera ekarriz gero, kantaren hari
eta barne-indarraz hobeto jabetzen garela.

MENDIAK BETHE ELHURREZ AMODIOZKO KANTUAREN GAINEAN





ARANTZAZUKO BALADAK ETA 
KANTA ZAHARRAK

Joan Karlos Gerraren ekarpenari 
buruz galdezka

Paulo Agirrebaltzategi



LABURPENA

Euskaltzaindiko Resurrección Maria Azkue liburutegiko “Joan Karlos Gerra” izeneko ata-
lean bada koaderno txiki bat, Arantzazuko Andre Mariari buruzko hiru balada eta kopla
bat biltzen dituena, eskuz transkribatuta. Gerraren beraren bildumatzat jo izan dute
horren berri eman dutenek. Horko testuen jartorrizko koadernotxoa, ordea, Arantzazuko
Artxiboan aurki daiteke, biltzailearen edo transkribatzailearen izenik gabe. Hori dela eta,
J. K. Gerrak Arantzazuko Balada eta Kanta zaharren bildumarako egindako ekarpena
nabarmentzearekin batera, aipaturiko koadernotxoaren (Arantzazukoaren) jatorria eta
autoretza argitu nahi izan du azterlan honek. 

RESUMEN

En el fondo “Juan Carlos Guerra” de la Biblioteca Resurrección M.ª Azkue de la Academia
de la Lengua Vasca se halla un pequeño cuaderno que contiene tres baladas y una copla
manuscritas, referentes a la Virgen de Arantzazu. Las piezas han sido consideradas como
recogidas por el mismo Guerra. Sin embargo, comparándolas con las de otro pequeño
cuaderno anónimo del archivo de Arantzazu, resulta evidente que aquéllas han sido trans-
critas de este último. Incitado por esta coincidencia, el autor del artículo trata de aclarar
el origen y la autoría del cuaderno original, en el contexto de la importante aportación de
Guerra a la recopilación de las baladas y antiguos cantares de Arantzazu.

RÉSUMÉ

Au fonds “Juan Carlos Guerra” de la Bibliothèque Resurrection M.ª Azkue de l’Académie
de la Langue Basque se trouve un petit cahier contenant trois ballades et une chanson
manuscrites qui ont pour sujet la Vierge d’Arantzazu. Les pièces ont été considérées com-
me ayant été recueillies par Guerra lui-même. Mais si nous les comparons à celles d’un
autre petit cahier anonyme des archives d’Arantzazu, il apparaît clairement que les pre-
mières ont été transcrites de ce dernier. Intrigué par cette coïncidence, l’auteur de l’arti-
cle cherche à cerner l’origine et l’identité de l’auteur du cahier original, dans le contexte
de l’importante contribution de Guerra à la collecte des ballades et vieilles chansons d’A-
rantzazu.

SUMMARY

In the Juan Carlos Guerra Archive at the Academy of the Basque Language’s Resurrección
Mª Azkue Library is a small notebook containing three manuscript ballads and a copla
about Our Lady of Aranzazu. It was long assumed that Guerra himself had collected them.
However, when they were compared with similar annotations in another small, anonymous
notebook in the Aranzazu archive, it became clear that the unknown hand of the second
had also transcribed the others. Intrigued by the coincidence, the author of the article
attempts to clarify the origin and the authorship of the original notebook, in the context
of Guerra’s major contribution to collecting the ballads and ancient songs of Aranzazu.



Duela urteren batzuk (2001ean) argitaratu zuen Jabier Kalzakortak “Arantza-
zuko baladen gainean” idazlana.1 Bertan egin zigun Euskaltzaindiko Azkue libu-
rutegian dagoen Joan Karlos Gerraren artxiboko –hemendik aurrera “G-Artxi-
boa”– eskuizkribuetako baten aurkezpena –horren faksimil eta guzti emanez–,
non Arantzazuko bost kanta zahar baitaude jasota: Hiru balada –“Mundu onetan
gura dabenak”, “Agustuaren amabosgarren” eta “Armallatan altuan”–, bertso sor-
ta bat –“Oraintxe diradela lareun bat urte”– eta kopla bat –“Arantzazu mendiko”–.
Autoreak argi dio testu horiek ez direla Gerrak berak kopiatuak, kaligrafiaren ara-
bera; ez dio ezer, Gerrak berak bilduak zituen ala ez kanta horiek. 

Bi urte geroago argitaratu zuen Igone Etxebarriak Arantzazuko Balada edo Kan-
ta Zaharrak liburua (Arantzazu-Labayru Ikastegia, 2003, 198 or.). Zalantzarik gabe,
Arantzazuko baladen argitalpen kritiko sistematikoena eta osatuena da hori,
bakoitzaren aldaera eta doinu eta guzti. Bertan jaso zuen berriro J.K. Gerraren
eskuizkribua (137-144 or.), historialari eta euskarazko herri literaturako doku-
mentu zaharren biltzaile arrasatearrak Arantzazuko baladak eta kanta zaharrak
biltzen egindako ekarpen berezia azpimarratuz. Gerrak bildutakotzat edo ematen
du berak “Mundu onetan gura dabenak” baladaren aldaeretako bat (9 ahapaldi,
57-58, or.); era berean Gerra aitortzen du “Agostuaren hamabosgarren” baladaren
aldaeretako baten (7 ahapaldi, 80-81 or.) iturri nagusitzat, eta baita “Armallaetan
altuan” baladaren aldaeretako baten (77. or.) lehen iturritzat ere.2

G-Artxiboaren katalogoaren XX. atalak “Manuscritos” du titulua; eta horren
barruan 4837 zenbakia du “Euskal bertso eta kantak” sailak; azken honetako 9.

97

1 Idatz & Mintz, 33-34 zenb., 22-37 or.
2 Lehenago Adolfo Arejita, Igone Etxebarria eta Jaione Ibarrak ere argitaratuak zituzten horietako bi (ik. Mendebaldeko Eus-

kal baladak. Antologia, Labayru Ikastegia, 1995): “Agostuaren Amabostgarren” (hiru aldaeretan; hirugarrena, Igonek Gerrari
egozten diona, 64. or.) eta “Mundu onetan gura dabenak” (aldaera bakarra, Igonek Gerrari egozten dion horixe, hain zuzen,
70. or.); liburu horretan, ordea, Jose Adrian Lizarraldek bildutakotzat eman zituzten aldaera horiek, seguruenik Arantzazuko
Romances Euskéricos de Aránzazu koadernoan aurkitu zituztelako, eta horren autoretzat Lizarralde jo izan dutelako sarritan; 
G- Artxiboko eskuizkribua artean ezagutzen ez zutelako ere bai agian. 



98

zenbakian, “Arantzazuko Ama Birjinari” titulupean dago jasota aipaturiko eskuiz-
kribua. 3

Baina horko kantok benetan Gerrak bildutakoak ote dira? Edota berak bildu-
takoak ez balira ere, aurrenik berak argitaratu ote zituen, nolabait bera eman ahal
izateko moduan lehen iturritzat? 

1. GERRA, ARANTZAZUKO KANTA ZAHARREN BILTZAILE

Jaulkitako galdera horiek beste bat dakarkigute berehala: Zein eta zenbatekoa
izan zen J.K. Gerrak Arantzazuko Kanta zaharren (balada, kopla, bertso-sorten)
bildumari egindako ekarpena? Azken honi behin-behineko erantzuna emanez
hasiko gara. 

Jose Adrian Lizarralde izan genuen Arantzazuko Kanta zaharren biltzaile
nagusietakoa. Hark aitortuta, jakin badakigu, Arantzazuko “kanta zahar” –“erli-
jiozko kanta”, dio berak–4 asko entzun zizkiola Gerrak bere amari, Arantzazuko
Andre Mariarentzako jaiera handikoa omen zenari.5 Argitaratu, berriz, horietako
lau besterik ez zuen argitaratu Gerrak, aurrenik Euskalerriaren alde aldizkarian
(1923), eta ondoren bere Viejos textos del idioma. Los cantares antiguos del Euskera
liburuan (1924):6 “Mundu onetan gura dabenak” eta “Armallatan altuban” bala-
dak, eta “Aranzazu mendiko” eta “Neure Ama Birjiña” kantinelak. Azken hau,
Azkue liburutegiko artxiboko eskuizkribuan ez datorrena, askoz lehenago ere
argitaratua zuen bere Ama Birjiña Aranzazukoaren kondaira liburuxkan (Donostia,
1890).7 J.K. Gerrak argitaratu zituen, beraz, aurrenik lau kanta zaharrok, eta, bes-
telako informaziorik ezean, bera eman dezakegu argitaraturiko aldaeren biltzai-
letzat ere. 

Hark argitaratuetako hiru pieza G-Artxiboko eskuizkribuan ere badaude:
“Mundu onetan gura dabenak” eta “Armallatan altuan” baladak eta “Arantzazu

PAULO AGIRREBALTZATEGI

3 Ik. Catálogo de la Biblioteca y archivo de D. Juan Carlos de Guerra (Euskaltzaindiaren Azkue liburutegian).
4 “Kanta zaharra” hitza –Salbatore Mitxelena “kanta-zarra” idazten zuen– erabili izan dute euskaraz Arantzazuko tradizio-

an gure artean J.K. Gerrak gaztelaniaz zabaldutako “cantares antiguos” hura –Cantares antiguos del euskera– itzuliz edo. Kon -
tzeptu horretan baladak eta kopla laburrak ere sartzen dira. Bide horretatik, hemen Arantzazuko “kanta zaharrak” edo kanta
zaharren bilduma idazten dugunean, baladekin batera bilduma horretan dauden koplak eta antzeko kantak hartzen ditugu
kontuan zuzenean; bide batez bakarrik eta zentzu zabalean adieraziko ditugu bertso-paperak eta bestelako eliz kanta herritar
eta tradizionalak ere, Arantzazuko “Bilduman” dauden neurrian.

5 “Entre los cantares religiosos figuran varios que son de la Virgen de Aránzazu. Lamentamos que no haya reproducido
otros muchos que el Sr. Guerra indudablemente conoce, por haberlos oído cantar a su querida madre, gran devota de Arán-
zazu, y los cuales parafraseados por él pudieran enaltecer la celebridad de nuestro Santuario en el romancero popular” (“Vie-
jos textos del idioma. Los Cantares antiguos del Euskera por Juan Carlos de Guerra”, Aránzazu, 1924, 39. zenb., 218. or.).
Gerrak berak Euskalerriaren alde aldizkarian jasotako “cantinelas” generokoei buruz honako hau dio: “Casi todas las aprendí
en mi propio hogar, en los años felices de la infancia y la juventud” (XIII, 1923, 230. zenb., 418. or.).

6 Euskalerriaren alde, XIII, 1923, 211-212 eta 427 or.; bere liburu ospetsua, berriz, hurrengo urtean argitaratu zuen.
7 Bi kantinela edo koplok ez zituen bere liburura ekarri Igone Etxebarriak, bere helburua baladak biltzea zuelako baka-

rrik.
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mendiko” kopla. Baina hark argitaratutakoen eta eskuizkribukoen aldaerak ezber-
dinak dira.8 Eskuizkribu horretako “Agustuaren amabosgarren” balada, ordea, ez
zuen inoiz argitaratu Gerrak berak, guk dakigunez. Horri esleituta ere ez dugu
inon aurkitu, I. Etxebarriak berak izan ezik –agian G-Artxiboko eskuizkribukoak
hark bildutakotzat eman zituelako, besterik gabe–.

Badauzkagu, beraz, Arantzazuko balada eta kantaren (horien aldaeraren) ba -
tzuk J.K. Gerrak berak argitaratu zituenak, eta, ondorioz, berak bildutakotzat jo -
tzen ditugunak; eta badauzkagu beste batzuk, berak argitaratu ez zituenak, baina
beraren izenean edo daudenak jasota; bereziki Euskaltziandiaren liburutegiko ar -
txiboko koadernotxokoak. Eskuizkribu horretan badaude, hain zuzen, bi testu,
norbaitek –ez kopiatzaileak– Gerrari egotzi nahi izan zizkionak, azpian haren ize-
na idatziz. Horiek denak ote dira benetan berak jasoak? Eta horiez gain besterik
ere jaso ote zuen, eta agian Arantzazura bidali, batez ere Lizarralderen eskutan
ipiniz? 

2. ARANTZAZUKO KANTA ZAHARREN BILDUMA: JK KOADERNOA ETA JG
SORTA

Arantzazuko Balada eta bestelako Kanta zaharren bildumaren historia eta
bibliografia apurra eman zigun Kalzakortak bere idatziaren lehen partean, haien
berezitasuna eta balioak seinalatzearekin batera. Horietaz idatzi izan duten gehie-
nek eskuetan erabilitako Romances euskéricos de Aránzazu (JK) koadernoa du berak
gogoan, gehienetan Jose Adrian Lizarralderi egotzi ohi dioten bilduma, alegia.9

Izatez, koaderno baliotsu horren eta berorren inguruko eta antzeko bestelako
eskuizkribuen (kanta zahar eta bertsoen) iturrien, bilketa-lanen eta aldaeren joan-
etorriak oso konplexuak izan dira, eta hainbat biltzailek eta kopiatzailek hartu
izan du parte bilduma osatzen eta zabaltzen. 

JK koaderno hori da nagusi-nagusia eta funtsezkoa Arantzazuri buruzko bala-
dak, eta horien aldaera ugariak, ezagutzeko. Horren ondoan bazen, ordea, beste
paper eta koadernotxo sorta aski handia: eskuizkribuak, makinaz idatzitako paper-
sorta, bertso-paper inprimatuak, zenbait kanta-partitura eskuz idatzita. Gaur egun
desagertua da jatorrizko bilduma hori, eta fotokopiaz bakarrik ezagutzen dugu.10

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

8 “Mundu honetan...”: argitaraturikoan eskuizkribuko erdiko hiru ahapaldi falta dira. 
9 Igone Etxebarriak REA (Romances Euskéricos Vascos) sigla erabili zuen liburu –koaderno– hori izendatzeko. Horrek

izan dituen kopia ugarien (osoen nahiz erdizkakoen) zuhaitza diseinatzeko eta horien gorabeheren historia egiteko kode-sis-
tema berezia asmatu behar izan dugu, eta nahiago izan dugu jatorrizko koadernoa JK izendatu. 

10 Bilduma fotokopiatuen orriak (Din-A-4) geure aldetik ordenatu ditugu lau ataletan sailkatuz: 1. Testu daktilografiatuak,
2. Testu inprimatuak, 3. Eskuz idatzitako testuak, 4. Eskuzko partiturak. 93 orri dira denetara, alde bakarretik idatziak. 
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Baina Bitoriano Gandiagak aspalditxo eta Antonio Zabalak berrikiago izan zuten
horren ezagutza, eta erabili ere egin zuten beren azterketak egiteko. Arantzazuko
Kanta zaharren “Sorta gehigarria” deitu dugu hori, eta JG sigla eman. Bertako tes-
tu askotxo JK koaderno nagusian ere badaude, batez ere makinaz idatzitakoak; eta
bereziki baladei dagokienez, esan ahal da, ez dagoela hor Arantzazuko balada
berririk, JKn ez dagoenik. Dena dela, eta JK koadernoa bezain garrantzizkoa ez
izanik ere, badu bere baliorik eta interesik franko JG sortak ere. JK Koadernoaren
nahiz JG Sorta gehigarriaren historia bihurria bezain jakingarria da, eta asko luza-
tu gabe argitaratzeko asmoa ere badugu. 

3. ARANTZAZUKO KANTA ZAHARREN ITURRIAK: JOAN KARLOS GERRA

Historia hori argitzean, berriz, arazo nagusietako bat balada eta kanten iturria
bilatzea da: kantatzailea nahiz kantaren jasotzailea (transkribatzailea). Koaderno
nagusian (JKn) eta Sorta gehigarrian (JG) sarritan dago adierazita iturria, kanta -
tzailea nahiz biltzailea, batzuetan biak, bestetan bietako bat; hainbatetan ez dago,
ordea, iturriaren inolako berririk. 

J.K. Gerrari dagokionez, bi testuren azpian bakarrik ageri da horren izena:
“Neure ama birjiña” (JK, 51. or.) eta “Arantzazu mendiko” (JK, 31. or.) testuen
azpian, alegia. Aurrena Ignazio Omaetxebarriak jaso zuen Euskalerriaren alde aldiz-
karitik, eta JK koadernoan kopiatu,11 koadernoaren osaketaren fase aski beran-
dukoan (1930aren ondoren, zalantzarik gabe, seguruenik 1934 ondoren). Biga-
rrenaren azpian ohar hau idatzi zuen Omaetxebarriak: “(Cfr. Juan Carlos de Gue-
rra en ‘Euskalerriaren alde’ 1923, p. 427)”; baina JKko testua ez da Gerrarenetik
jasoa, antz handia baduen arren; besteak beste, JKko koplako “Lo o o o o o o o o”
epifonema Euskalerriaren alde aldizkariko testuan ez da ageri.12

“Mundu onetan gura dabenak” balada bi aldaeretan dago jasoa JKn (26. eta
27. or.): bata Koruetako Maria Azkoitiaren ahotik –biltzailearen izenik ez dakar–;
bestea, berriz, iturririk gabe dago, baina ez dago Euskalerriaren alde aldizkaritik
hartuta, JKko 4., 5. eta 6. ahapaldiak falta baitira Gerrarenean. 

“Armallatan altuan” balada, berriz, Lizarralderen Andra Mari. Reseña histórica
del culto de la Virgen santísima en la Provincia de Vizcaya liburutik (89. or.) dago jasoa
JK koadernoan (51. or.), I. Omaetxebarriak jasoa eta kopiatua, hain zuzen ere.13

PAULO AGIRREBALTZATEGI

11 Azpian honako hau idatzi zuen, bere eskuz eta parentesi artean: “Juan Carlos de Guerra, de su madre”), 
12 Gerrak “Cantinelas cuneras” sailean sartu zuen kopla hau, “sehaska-kanta”, alegia –norbaitek “definizio” hori zehaztu

nahi izan zuen G-Artxiboko testuan, gainean “Cunera” idatziz. Harrigarria litzateke, beraz, Joan Karlos Guerrak “Lo o o o o o
o o” epifonema adierazgarria kendu izana bere aldaeran, sehaska-kantatzat definituriko koplan. 

13 Ignazio Omaetxebarriak, berak zuzenean bildu eta beste iturritatik Arantzazuko hainbat balada eta bestelako kanta
jasotzeaz gainera, ohar asko sartu zuen bere aldetik JK koadernoan. Zoritxarrez, jatorrizko koaderno horixe erabili zuen sarri-
tan, bestek jaso eta kopiaturiko hainbat testutan bere “zuzenketak” sartzeko ere, jatorrizko testua nolabait lardaskatuz. 
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Aski ezberdina da, gainera, aldaera hori, Gerrak argitaratutakoaren aldean. Ez
daukagu zalantzan jartzeko arrazoirik, Lizarraldek berak jasoa zuela, bestelako itu-
rririk aipatzen ez duenez bere liburuan.14

“Agostuaren amabostgarren” balada da G-Artxiboko beste baladetako bat. Lau
doinu ezberdinetan dago jasota JKn: lehen biak (Nº1 eta Nº2) R. M. Azkueren
Cancionero popular vasco-tik jasota, eta beste biek ez dute iturririk; “Nº3” izendatu-
riko aldaera (CPV) –lehen ahapaldi musikatua–, ordea, eta horren ondorengo
ahapaldiak (21-22 or., ezkerreko zutabea) ia guztiz bat datoz G-artxiboko aldaera-
rekin, ortografian ere bai. Baina, dakigunez, ez zuen hori inon argitaratu, eta ez
daukagu oraingoz daturik, hark bildutakoa dela esateko, haren izeneko artxiboan
agertu izana besterik. 

Gerraren eta Lizarralderen arteko harremanaz eta hartu-emanaz gauza handi-
rik ez dakigu, horrelakorik izan zutela badakigun arren; Lizarraldek J.K. Gerraren
Viejos textos del idioma. Los cantares antiguos del Euskera liburuari egin zion erresei-
nan, gorago aipaturikoan, berak esanda dakigu, amaren ahotik entzun zuela hark
Arantzazuko hainbat kanta zahar; horien berri emana zion Lizarralderi nonbait.
Hala ere, berak entzundako –jasotako?– horiek Lizarralderi erakutsiak eta eskura
utziak ote zizkion ala ez, eta zeintzuk, hori ez dakigu.15

4. ARANTZAZUKO “LIBRETA” ETA G-ARTXIBOKO ESKUIZKRIBUA (ALG)

Gorago aipatu eta Gandiagaren testigantzan ziurtatu dugunez, JK koadernoaz
gain bazen Arantzazuko Kanta zaharren (baladen, bertso zaharren, koplen eta
bestelako eliz kanten) Sorta Gehigarri bat, Antonio Zabalak ere ezagutu bide zue-
na.16 Bilduma (Sorta) hori une honetan galdua da Arantzazuko artxibotik, esana
dugunez; zorionez, 1972an eto 1973an egindako horren fotokopia iritsi zaigu
–jatorrizko bilduma aurkitzeko itxaropenik ez dugu oraindik galdu, hala ere–. 

Delako Sorta gehigarriak (JGk) gureganaino iristeko ibili izan duen bide bihu-
rri eta luzeaz ez gara hemen jardungo. Hemengo funtsezko kontua zera dugu:

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

14 Balada honen aldaeren –argitaraturikoen eta argitaragabeen– konparazioa eginez, horien iturriei buruz ere azterketa
berezia egina dugu beste idazlan batean. G-Artxiboko bosgarren testuari buruz eta Gerraren beraren eta Lizarralderen arte-
ko “hartu-emanari” buruz ere argiren bat eman dezakeela uste dugu. 

15 Bien arteko harremanaren adierazgarri da, era berean, Lizarraldek Eusko Ikaskuntzaren Oñatiko lehen Kongresuan
emandako hitzaldian oin-oharretako batean J.K. Gerrari buruz egindako aipua ere (Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao,
1919, 603. or.).

16 Izatez, Antonio Zabalak bere Euskal Erromantzeak liburuan Arantzazun aurkitu bide zituen JK koaderno eta bestelako
dokumentu guztiei deitzen die “Arantzazuko bilduma”, baina ondo bereiziz lehenengoa besteetatik: “Mundu onetan gura
dabenak” baladaz ari delarik dio: “Beste aldaera au ere Arantzazuko bilduman azaldu da, eskuz idatzita eta bi tokitan: 27 orrial-
dean [JKkoan] eta libreta batean. Au, itxura danez, kanpotik etorria da, eta bera izango degu zaarrena; eta beraren kopia 27-
garren orrialdeko beste ori” (690. or.)
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Euskaltzaindiko G-Artxibotik Kalzakortak atera dizkigun lehen lau testuak koa-
dernotxo anonimo berezi batean bilduta egon izan direla Arantzazuko artxiboan,
Sorta gehigarri horren barruan; zalantzarik gabe, Antonio Zabalak bere Euskal
Erromantzeak liburuan, 690. orrialdean, aipatzen duen eta baliatu zuen “Libreta”
koadernotxo horixe da. –Guk ere hemendik aurrera “Libreta” deituko dugu 10
orrialde txikiko koadernotxo hori, JKtik (eta JGtik) hobeto bereizteko–;17 era
berean eta argitasunaren eta laburtasunaren mesedetan, Kalzakortak erabilitako
Azkue liburutegiko G-Artxiboko kopia ALG deituko dugu–.

Arantzazuko JGrekin batera jatorrizko “Libreta” bera galdua izanik, horren
orrialdeen fotokopia iritsia zaigu, zorionez. 10 orrialde zituen delako Libretak (15
x 10 cm). Kaligrafiaren aldetik, Euskaltzaindiko eskuizkribua eta Arantzazuko
Libreta guztiz ezberdinak dira; Arantzazukoaren kaligrafia tipo gotikoa da, oso
artistikoa eta landua. Edukiaren aldetik, berriz, eta esana dugunez, Kalzakortak
erakutsi dizkigun ALG eskuizkribuko lehen lau testuak daude libretan kopiatuta,
bietan ordena berean. “Oraintxe diradela lareun bat urte” eta “Agustuaren ama-
bostgarren” hasten diren testuak guztiz berdin-berdinak dira bietan. “Mundu one-
tan gura dabenak” eta “Arantzazu mendiko” ia berdinak dira, baina ezberdintasun
oso adierazgarriekin. ALG eskuizkribuko azkena, berriz, “Armallatan altuan”, ale-
gia, ez dago jasota Arantzazuko Libretan. 

Argi ditzagun ezberdintasun nabarmenenak: 

a) Mundu onetan gura dabenak: bederatzi ahapaldi ditu Arantzazuko Libretan,
zenbakituak, lau lerrokoak –laugarren eta seigarrena erdizka bakarrik, bi lerroko-
ak, beste lerroak puntuekin adieraziak–. ALGn ere, berdin, bederatzi ahapaldi
ditu, baina seigarrena zenbakitu gabe dago, eta beraren bi lerroek bosgarren aha-
paldiarekin bat egiten dutela eman dezake, batez ere puntuzko lerroak kenduz
gero, Arantzazuko JK kopiak egin zuen bezala18. Geroago itzuliko gara balada
honen bi aldaeren (Libreta+G-Artxibokoaren eta JK Koadernokoaren) ezberdin-
tasunak zehazkiago aztertzera.

PAULO AGIRREBALTZATEGI

17 Gandiagak Bilduma gehigarri horretan bertan aurkitu zuen 6 orrialdeko “koadernuxka” –honen jatorrizkoa ere galdua–
eta Zabalak aurkitu zuen “libreta” hau ez dira gauza bera. Bien berri daukagu zorioneko fotokopiaren bidez. 

18 Arantzazuko Libretako eta JK koadernoko kopien artean badaude aldaera ortografikoez gain besteren batzuk ere, gero-
ago ikuskiko dugunez; bereziki puntuzko lerroak kenduta daude JKn. Seguruenik JKko kopiatik eta ez libretakotik abiatuta,
Mendebaldeko Euskal Baladak liburuak aurrenik eta Arantzazuko Balada edo Kanta Zaharrak liburuak ondoren, zortzi ahapaldita-
ra ekarri zuten balada, seigarreneko bi lerroak bosgarrenari erantsiz. Bigarren liburu horrek 6 zenbakia jan egin zuen, 5etik
7ra jauzi eginez. 
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b) Arantzazu mendiko: ahapaldi bakoitzaren ondorengo “loooooooooooooo”
epifonema falta da ALG eskuizkribuan, Libretan badagoena; eta horren ordez
marra modukoa dago eginda, lehen ahapaldiaren ondoren behintzat.19

5. ALG ESKUIZKRIBUA ARANTZAZUKO LIBRETAREN KOPIA DA

Zein harreman izan dute Arantzazuko Libretak eta Euskaltzaindiko ALGk? Eta
zein leku du tartean JK koadernoak? 

Hasteko, ohartarazi beharra dago ALGko testuetako azkena –bostgarrena,
“Armallatan altuan”, Arantzazuko Libretan ez dagoena, hain zuzen– kaligrafia oso
ezberdinez dagoela idatzita, lehen lauen aldean; badirudi gerora beste eskuren
batek erantsitakoa dela. Gainera garbi dago, horren kopiatzaileak ez duela hartu
ez J.K. Gerrak Euskalerriaren alde aldizkarian argitaraturiko aldaera, ezta zuzenean
J. A. Lizarralderen goian aipaturiko liburukoa eta handik Arantzazuko JK koader-
noan jasotakoa ere.20

Libretakoa eta ALGko kopiak bata besteari lotuta daudela zalantzan jartzerik
ez dagoela dirudi. Goian aipatu ditugun testu-kidetasunaren eta testuen ordena-
ren arrazoiaz gain, bosgarren testua –“Armallatan altuan”– batean falta izateak eta
bestean gerora erantsia izateak ere bide beretik garamatza. 

Azken datu horrek haragoko ondoriora garamatza: ALGko bosgarren testu
hori gerora erantsia baldin bada, uste izatekoa da Libreta erabil zezakeela ALGk,
beste testuak kopiatzeko, eta, beraz, hori baino lehenagokoa izan daitekeela
Arantzazuko Libretakoa. Bide honetatik sakontzeko pista oso onak ematen dizki-
gu Arantzazuko Libretak berak.

Horko baladen idazle-kopistak bere ohartxoak utzi zituen testu bakoitzaren
ondoren, ALGn ageri ez direnak. Interesgarriak dira horiek, ipinia dugun galde-
rari, eta baita kopiaren autoreari buruzkoari ere, erantzuna bilatzeko. Bestalde,
aurrenekoak bestelako bi ohar txiki daude, kanta banaren ertzean, J. C. Guerra
izena idatzia, alegia. Aldeok argiago ikusten laguntzeko oharron honako taula hau
egin dugu, horiei buruz iruzkinen batzuk erantsiz. 

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

19 G-Artxiboko kopian “Amatxo nerea” kopiatu zuen nonbait kopistak, lehen apaldiko azken lerrotzat, bigarren ahapaldi-
ko bigarren lerroa hartuz edo; ondoren etorri zen zuzentzailea, eta lerro hura ezabatuz, “neukanik goguan” idatzi zuen, Aran -
tzazuko Libretan dagoen bezala. 

20 Ignazio Omaetxebarriak JKko kopiaren iturritzat Lizarralderen liburua ematen duen arren, zerbait moldatuta jaso zuen
hura. Askoz geroago, Omaetxebarriak moldatu bezalatsu eman zuen Lizarralderen Historia de la Virgen y del Santuario de Arán-
zazu liburuan horren editoreak (Ed. Aránzazu, 1950, 2. or.).
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a) “Mundu onetan gura dabenak” baladaren ondoren honako oharra idatzi
zuen Libretan: “Emen bukatzen omen da au ta vuelta”. “omen” partikula horrek
badirudi zera adierazten digula: kopiatzailea besteren baten ahotatik jasotzen ari
dela testua, eta kantatzailearen ustez hortxe amaitzen dela balada. “ta vuelta” mis-
teriozko horrek zer adierazi nahi ote du? Hurrengo orrialdera joan behar dela
hurrengo baladaren testua ikusteko? Horrela balitz, kantaren transkribatzailearen
oharra izango litzateke. Baina agian ohar guztia da baladaren kantatzailearena,
kantu bat amaitu eta hurrengoari ekin aurretik ia automatikoki botatako hitza,
geroago ere nolabait errepikaturik dagoena. 

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

21 Arantzazuko Bilduma gehigarriko eskuz idatzitako beste koadernotxoren batean ere ikusi dugu “vuelta” hitza orrialde
baten barreneko ertzean idatzita, bertso sortak hurrengo orrialdean jarraitzen duela adierazteko. 
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b) “Oraintxe diradela lareun bat urte” bertso-sortaren ondoren, honako beste
oharra dakar Libretak: “Aure emen amaitzen da ta orain beste bat Aita Arrueri
lenago cantatu niona itz batzuek geituta amona zarrak dion becela”. Ondoren
dator noski “Agustuaren amabostgarren” baladaren testua. Aurreko oharrak tes-
tuaren idazle-kopiatzailea kantatzailearen entzulea dela ematen badu aditzera,
honako honek kontrakoa ematen du itxuraz: Hau da, baladaren “kantatzailea”
bera, Aita Arrueri kantatu ziona bera dela idazten ari dena... Ala kopiatzaileak
idatzi besterik ez ote du egin kantatzaileak berak, bertso-sorta kantatu ondoren,
ahoz esandako oharra?

PAULO AGIRREBALTZATEGI
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c) “Agustuaren hamabostgarren” baladaren testuaren ondoren, azkenik,
honako oharra dator, “Arantzazu mendiko” baladaren sarrera gisa edo: “Aure aca-
batu da ta oraiñ amona batek illobatxoai seaskan lo eragiñaz cantatzen zuan ber-
sotxo au nai badu ondo datorren toki baten jarri”. Berriro badirudi baladaren
kantatzailearen ahozko oharra dela, idazleak bere horretan jaso eta idatzi duena. 

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA
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Nabarmena zera da: Ohar horiek denak ez daudela Euskaltzaindiko ALGko
eskuizkribuan. Horren kopia izatera Libretakoa, kopistak asmatu beharko zituen
oharrok; pentsa ezinekoa da hori; alderantziz, Libretakoa kopiatu zuen ALGko
kopistak alferrikakotzat jo zituen ohar horiek eta kendu egin zituen. Horra hipo-
tesirik zuzenena; eta, beraz, Libretaren kopia da ALG (bertako lehen lau testuak),
tarteko oharrak kenduta.

6. ARANTZAZUKO LIBRETAREN AUTOREA

Lau pertsonaia behintzat ageri zaizkigu, beraz, Libretan: a) baladen eta ber -
tsoen kantatzailea, b) “amona zaharra” –kantatzailearen ama ote?–, c) kanten ida -
tzizko transkribatzailea, d) A. Arrue. Baina koadernoaren eratzailearen –autorea-
ren– berririk ez digu ematen zuzenean. 

PAULO AGIRREBALTZATEGI
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Libretaren atzealdean beste ohar misteriozko baina guztiz jakingarri hau dago
(zegoen) erdaraz eta eskuz idatzita: “La viejecita esa además de estos versos sabe
muchos cuentos de Aránzazu y el día de Sn. Pedro los contará aquí”. Zoritxarrez,
JG Bilduma fotokopiatu zuenak –Joan Joxe Iturrioz Arantzazuko Teologi ikasle-
ak–, atzealdeko ohar hori ere fotokopiatu beharrean, bere eskuz idatzi zuen;
horregatik ez dakigu hura idatzi zuenaren kaligrafia ere nolakoa zen –Libretaren
jatorrizkoa aurkitzen ez dugun bitartean–. Kanta bakoitzaren ondorengo oharrak,
euskaraz jasoak, kantatzailearen ahotik hartuak badira, azken ohar hau, gaztela-
niaz idatzia, argi dago kanten transkribatzailearena dela.22

Antonio Zabalaren iritzia aintzat hartzen badugu, Arantzazuko Libreta Liza-
rraldek abiaturiko JK Koadernoa (1922) baino lehenagokoa da; azken honetako
27. orrialdeko “Mundu onetan gura dabenak” balada behintzat Libretatik kopia-
tutzat jotzen du berak.23 Kopia hori, berriz, Benito Mendiak egina da, Arantzazu-
ko teologiako ikaslea zelarik (1924-1928), eta JK koadernoko bostgarren balada-
ren bigarren aldaera da. Hori horrela baldin bada, 1920-1925 bitartekoa edo izan
daiteke Libreta hori. Data hori kontuan izatekoa da autorearen arazoa argitzeko.

Azkenik, esan beharra dago Libreta eratu zuena ahozko dokumentuen biltzai-
le eta transkribatzaile oso zorrotza zela eta balada eta kanta zaharretan aditua; bes-
talde, kaligrafo oso esku onekoa eta trebea ageri da Libretan. Eta kanten tarteko
oharrak halako freskotasunez jasota daudelako eta eskuzko kopia hain txukuna
delako, uste izatekoa da kanta bildu duena eta transkribatu duena autore berbera
izan dela. 

Ohar horiek kontuan izanik, hiru hipotesi egin ahal ditugu Libretaren auto-
reari buruz.

6.1. Arantzazuko fraideren batek eratu ote zuen Libreta?

Jose Adrian Lizarralderen ondoren Arantzazuko fraide asko saiatu ziren
herrietarako irtenaldietan beraietako ahozko dokumentu tradizional euskarazko-
ak jasotzen: baladak eta koplak, bertso paperak, kanta-doinuak, euskarazko esae-
rak eta lexikoa, etab. JK koadernoan horietako batzuen izenak ageri dira: Kosme
Lamarain, Ignazio Omaetxebarria, Salbatore Mitxelena, Jose Antonio Garate…

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

22 Tartean daukagu A. Arrue-ren aipamena ere kanten arteko oharretako batean. Seguruenik, gorago aipatu dugun Jose
Martín Arrue Aretxabaletako frantziskotarra, musikaria eta idazlea da hori (1884-1960); euskal kanta zahar herritarren bilt-
zaile saiatua gainera bera ere. Ezaguna da garai hartako euskal berbizkundeko jendeekin harreman handia izan zuela, eta
Oñatiko Eusko Ikaskuntzaren kongresuan (1918), Joan Karlos Gerrak eta Jose Adrian Lizarraldek bezala, bere hitzaldia edu-
ki zuen hark ere: “La música de Iglesia en la historia del País Vasco”. Badirudi, beraz, Libretako kanten kantatzaileak nahiz
transkribatzaileak bazutela A. Arrue aretxabaletarraren ezagutza, eta harremanik ere bai harekin. 

23 Antonio Zabalak ere, Libreta nonbaitetik kanpotik joan zela uste du Arantzazura: “…itxura danez, kanpotik etorria da”
eta JK koadernoa baino zaharragoa da (ik. a.l., 690. or.). Ez dakit zein arrazoi zuen azken hipotesi hori egiteko.
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Horiez gain, ezagunak eta aipatzekoak dira XX. mendean: Jose M. Arrue, Julian
Alustiza, Kandido Izagirre, Demetrio Garmendia, Bitoriano Gandiaga, etab.
Bakoitzak aurkitu eta jasotzen zituen ahozko dokumentuak transkribatu eta Aran -
tzazuko kanta zaharren bildumara eraman ohi zituen, edota argitaratu ere egiten
zituen. 

Horietakoren batek bildua eta eratua izan ote daiteke Arantzazuko Libreta
deitu dugun koadernotxo hori? Aipatutakoetatik Lizarralde bera, Lamarain eta
Arrue bakarrik izan zitezkeen, besteak geroagokoak direlako. A. Arrue ere kan-
poan geratzen zaigu, oharretako batean “hirugarren pertsona” bezala aipatua
dagoelako. Lamarain, berriz, ez dirudi horrelako lan sistematiko eta mardula egi-
teko gizona zenik. Lizarralderen kaligrafia ezagututa, berriz, libretakoa ez da
haren idazkera; bestalde, harrigarri litzateke Lizarraldek horrelako aparteko koa-
dernoa eratzea, JK Koaderno nagusia bideratzen eta eratzen ari zelarik. 

Baina badugu bestelako arrazoi handirik, autorea Arantzazuko fraidea ez dela
esateko. Libretako azken oharrak gezurtatu egiten du: “La viejecita esa además de
estos versos sabe muchos cuentos de Aránzazu y el día de Sn. Pedro los contará aquí”.
Arantzazun kantatuko ote zituen amonatxoak? San Pedroren jaiak ez zuen inola-
ko esanahi berezirik Arantzazun. 

6.2. Joan Karlos Gerrak eratu ote zuen Libreta eta Arantzazuri oparitu?

Esana dugunez, J.K. Gerrak argitaratuak zituen 1923-1924 urteetan, Libretan
ere badauden bi pieza –“Mundu onetan gura dabenak” eta “Aranzazu mendiko”–,
baina bestelako aldaeratan, eta Libretan ez dauden beste bi kantekin batera. 

Hain zuzen ere, 1924an argitaraturiko Los Cantares antiguos del Euskera libu-
ruari egindako erreseinan Lizarraldek gonbidatu egiten zuen, beraren amagandik
ikasitako Arantzazuri buruzko beste hainbat kanta jaso eta argitaratzera. 64 urte
zituen Gerrak 1924an. Lizarralderen eskaria ez zuen zuzenean behintzat bete; bai-
na ez ote zion beste era batera erantzun Lizarralde adiskideari, berak jaso eta bil-
dutako Arantzazuko beste kanta zaharren batzuk –edo bestelako aldaeraren ba -
tzuk–, oso txukun koaderno berezian kopiatu eta antolatuta, “oparitzat” Arantza-
zura bidaliz? 

A. Arrueren aipamena agertzea kanten arteko oharretan nahikoa logikoa li -
tzateke, Gerra izatera horien jasotzaile eta biltzailea. Bestalde, Libretako kanten
hizkerari begiratuz, badute antzik Gerrak berak argitaraturikoekin, eta segurue-
nik bere amarengandik Arrasaten jasotakoekin: erdi gipuzkera erdi bizkaiera. Bai-
na ez dirudi Libretakoak bere amarengandik jasoak zituzkeenik –1924an 80 urte-
tik nahikoa gora ibili behar zuen, bizi baldin bazen–, Libretaren azken oharrari
erreparatuz, pentsa ezinekoa baita bere amari buruz “la viejecita esa” idaztea. Bai-

PAULO AGIRREBALTZATEGI
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na nolatan joan zen beste iturriren batengana, bere amarengandik hainbat en -
tzunak eta ikasiak baldin bazituen? Azkenik, Gerraren beraren herrikoa, Arrasa-
tekoa, baldin bazen kantatzailea ere –“el día de Sn. Pedro los contará aquí”–, ba
ote du jai horrek inolako esanahi berezirik Arrasaten?24

Galdera eta zalantza askotxo geratzen dira zintzilik. Libretako kanten jasotzai-
lea eta kopiatzailea berbera izatera, ezagutu beharrekoa litzateke J.K. Gerraren
kaligrafia landua. Berarena balitz, Libretako kaligrafia, zalantzarik gehienak eza-
batuta geratuko lirateke. Eta horrela argiago geratuko litzateke nolatan Libretatik
egindako beste kopia hori –J.K. Gerraren artxiboko eskuizkribua– Gerraren bera-
ren izenean ipini izana. Baina, egin ditugun kontsulten ondoren, argi dago Libre-
tako kaligrafia ez dela Gerrarena berarena. Beraz, kopiatzailearen hipotesia gera-
tuko litzaiguke: Gerraren aginduz kaligrafoak egindako kopia ote?

6.3. Bestelako biltzaileren batek eratu ote zuen Arantzazuko Libreta?

Ez Arantzazuko fraideren bat eta ez Joan Karlos Gerra ez badira Libretaren
autore, zein izan daiteke? Zalantzarik gabe horrelako ahozko dokumentuak jaso
eta transkribatzen trebatua eta zorrotza izan behar zuen halakoak. Edonork ezin
zuen egin horrelako lan finik. 

Garai hartan horrelako ahozko herri literaturaren eta kanten bilketa-eginki-
zunetan zebiltzan adituak ezagunak ditugu: Resurrección Maria Azkue, Manuel
Lekuona, Aita Donostia, eta besteren bat... Lehenengo biak behin baino gehiago-
tan aipatuak daude Arantzazuko Bilduman; baina horiei egotzitako piezek ez dute
zer ikusirik Libretakoekin. Aita Donostiak Arantzazuri buruz jasotakoak ere argi-
taratuta daude, baina horiek ere ez dute zer ikusirik Libretarekin. 

Beraz, ez dirudi bide horretatik aurkitu ahal dugunik gure Libretaren autorea. 

7. NOIZKOA OTE DA ARANTZAZUKO LIBRETA?

Libretaren autoreari buruzko zalantzak argitu ahal dira agian, Libreta bera noiz-
koa den jakinez gero. ALGren aurretikoa baldin bada Libreta, eta haren iturrian
baldin badago, noizkoa da Libreta? Zehazkiago, JK (REA) baino lehenagokoa ote
da?25 Eta zein leku betetzen du JKko kopiak Libretaren eta ALGren artean? 

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

24 Gerra izatera eskuartean ditugun kanten biltzailea, seguruenik ez dira bere etxean jasoak horiek, beste etxeren batean
baino: delako “la viejecita-ren” etxean. Agian etxe horretan hartzen zuten ostatua Arantzazutik Arrasatera –Arrasaten bizi zen
Gerra– predikatzera eta joaten ziren fraideek? San Pedro egunez horietakoren bat han izatekoa zen agian, jai handia izanik.
Horregatik agintzen dio ohargileak Koadernotxoaren hartzaileari –A. Lizarralderi?– amonatxoaren kanta gehiago egun
horretan entzun ahal izango zituela. Hipotesi hutsa!

25 Iritzi horretakoa da Antonio Zabala, aipaturiko liburuan dioenez: “”Au [Libreta], itxura danez, kanpotik etorria da, eta
bera izango degu zaarrena” (a.l., 690. or.). 



112

a) JKko “Agustuaren amabostgarren” (Nº3, 21–22 or., ezkerreko zutabea)
zuzenean Libretako testuaren kopia dela dirudi, aldaketa ortografiko txikiren bat
edo besterekin, berdin-berdina baita bere jatorrizko idazkeran,26 –hala ere, non-
dik jaso ote zuen 4. doinua, baladaren lehen ahapaldiarekin doana?–.

b) ALGko eta Libretako bigarren testua –“Orain diradela lareun bat urte”–
bertso berriak dira, eta Arantzazuko JKko baladen eta koplen kopiatzaileak ez
zituen jaso; agian Lizarralde arduradunak berak hala adierazita?–; JK koadernoan
egon badaude bertso horiek, atzerago, baina aldaera zerbait ezberdinez eta “ber -
tso-paper” moduan Tolosan inprimatuak (urterik gabe).

c) “Arantzazu mendiko” baladaren, JKko bi aldaerak (29. eta 31. or.), biak ezber-
dinak dira Libretakoen aldean, eta ez bata eta ez bestea daude Libretatik jasota. 

Horiek ez digute, beraz, argi handirik ematen, Libreta-ko kopiak JKkoak bai-
no lehenagokoak direla esateko. “Mundu onetan gura dabenak” baladaren hiru
iturrietako aldaeren konparazioak argirik handixeagoa eman ahal digu agian. Bi
lekutan aurkitu zuen Zabalak balada hori, bi aldaera ezberdinetan: “Arantzazuko
bildumako” JK koadernoan (27. or.) eta “Libretan”. Delako libreta honi buruz,
berriz, zera gaineratzen du Zabalak: “Au, itxura danez, kanpotik etorria da, eta
bera izango degu zaarrena; eta beraren kopia 27-garren orrialdeko beste ori”.27

Hona hemen hiru aldaerak konparatuta –Libretakoa JGren fotokopia G2T
izendatu dugun artxibadoran dago, Arantzazuko artxiboan–. Aldaeren ezberdin-
tasunak letra etzanez idatzita daude.

PAULO AGIRREBALTZATEGI

26 Kontuan izan gabe, alegia, Omaetxebarriak egin zituen zuzenketa grafiko eta inoiz formalak ere bai.
27 A. Zabalak bi eskuizkribuetako lehenengo eta hirugarren baladak jaso zituen bere EERV liburuan, Arantzazuko bildu-

mako Libreta iturritzat erabiliz, berak aitortzen duenez; horko laugarrena (edo parekoa) ere jaso zuen, baina horren iturrit-
zat, Lizarralderen Andra Mari liburua aitortzen du, nahiz eta itxura guztien arabera, JK-ko testu “zuzendua” –Omaetxebarriak
zuzendua– jaso, goian azaldu dugunez. Zabalak Arantzazuko Libretako oharren berri ere ematen du bere liburuan; eta hiru-
garrengoaren azpiko oharra aipatu ondoren zera gaineratzen du: “Baiña ez dakigu nor zan, ez amona ori eta ez itz oiek idat-
zi zituana ere” (704. or.).

Arantzazuko ikuspe-
gia, XX. mende hasie-
ran.
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G-artxibokoa Libretatik kopiatuta dagoela onartuta, argi dago zuzen-zuzenean
kopiatu duela, eta ez JK-ko kopiaren bitartez. Guztiz berdinak dira bi kopiak, tes-
tuan eta ortografian, bien “kontradikzio” ortografiko eta guzti. Izan ere, ‘rr’ biko -
tza bietara ageri da, kakoarekin nahiz osorik idatzita. ‘Oñatiarrak’ hitza osorik
dago idatzita batean (4. ahapaldian) eta kakoarekin, ‘oñatia ak’ beste behin (5.
ahapaldian): bi aldaeretan berdin dago, ordea. ‘l’ bikoitza (ll) beti dago osorik
idatzita. ‘t’ bustia, berriz, kakoarekin dago adierazita: i en (7. ahapaldia).28 Bietan
dago ‘Erodrigotxo’ eta ez ‘Errodrigotxo’ –hala ere, ‘Baltzategiko’ Libretan, eta
‘Balzategiko’ G-Artxiboan: xehetasun oso xehea!–. G-Artxiboko seigarren ahapal-
diak zenbakirik ez edukitzea, ulerterraza da: seguruenik ahapaldiak kopiatu ondo-
ren idatzi zituen zenbakiak, kopiatzaile berak edo besteren batek –JK-koan beza-
la–; eta seigarren ahapaldia hurrengo orrialdean hasten zenez, ez zion zenbakirik
jarri baladaren lehenengo ahapaldiari ipini ez zion bezala. 

Bi kopien berdintasuna ikusita, zeintzuk dira bion eta hirugarrenaren (JK koa-
dernokoaren) testuarekiko ezberdinatasunak? Hasteko, aldaera ortografikoak
daude: bai ‘rr’ eta bai ‘ll’ kakoarekin idazten ditu beti JK-ko kopiak; hiru kopiek
‘k’ hizkia darabilte ‘c’ hizkiaren soinu gogorra adierazteko, baina JKn ‘c’ bat ere
aurkitu dugu: Arantzazuco (1. eta 2. ahapaldiak); lehen bi kopietako bigarren eta
hirugarren ahapaldiko ‘virgiña’ hitza “birgiña” idatzi zuen JKk. ‘San’ (San Miguel)
hitza osorik dago idatzita lehen bi kopietan, JKn, berriz, sigla bihurtua: ‘S.’ (5.
ahapaldia). ‘Errodrigotxo’ dago idatzia, eta ez ‘Erodrigotxo’, beste bietan bezala. 

Bada ezberdintasun “morfologiko” bereziki adierazgarria lehen bi kopien eta
JKkoaren artean: 6. ahapaldiko ‘banaramazute’ aditza, JKn ‘baramazute’ idatzita
dagoena. Gramatikari dagokionez, zuzenagoa dirudi ‘banaramazute’ formak; bai-
na bertsoaren neurriari begiratuz, ‘baramazute’ da egokiagoa. Kopistaren hutse-
gite soila ote dago JKko kopiakoa? Ala, gramatikari baino gehiago begiratuz metri-
kari, “zuzendu” egin nahi izan ote zuen begien aurrean zuen testua? 

JK-ko kopia 1924-1928 bitartekoa da, Benito Mendia orduko Arantzazuko Teo-
logi ikasle zarauztarrak idatzia. Horrek balada eta kanta zahar asko kopiatu zituen
JK koadernoan. Hemengo hau aurrenetarikoa da. Aurrean zituen jatorrizko tes-
tuak ezagutu beharko lirateke azken erabakia eman ahal izateko, baina ez dirudi
irizpide pertsonalik zuenik kopiatzaileak ortografiari dagokionez, edota agian
zorrotz kopiatzen zuen aurrean zuen jatorrizkoa, bertan idatzita zegoen bezala.
Izan ere, ‘rr’, ‘ll’ eta ‘k’ soinuei dagokienez bietara idatzita aurkitu ahal ditugu
Mendiaren kopiak: ‘bosga en’ eta ‘e egu’, baina ‘berriz’ eta ‘gerrian’, ‘iruga e-
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28 Idazlan honi ez dagokio testu kritikan sartzea; baina hitz hori berdin idatzita ageri zaigu hiru kopietan –geroago argi-
taratutakoetan inoiz galdu egin du kakoa eta ‘t’ bakarrarekin ikusi dugu–. Horren adiera aski argia dela ematen du: “zeregi-
na”, “eginkizuna”... Eittena (egittena) ote da hitza, eta ba ote du zerikusirik “jatena” (=ganaduarentzako jatekoa) formarekin?
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nian’ baina ‘irugarrena’ ere bai, ‘bi atuko” eta ‘pi aretxo’ baina ‘errodillochu’ eta
‘tellatu’. ‘Oñatiarrak’ hitza ere horrelaxe dauka idatzita 25. orrialdean, baina bi
orrialde geroago (guri dagokigun testuan) ‘oñatia ak’. 

Irizpide ortografiko hori berretsiz gero, zera esan nahiko luke horrek: “Mun-
du onetan gura dabenak” balada ez zuela JK koadernoan kopiatu Libretako kopia
erabiliz, besteren bat baino, Antonio Zabalaren iritziaren kontra. Transkripziora-
ko irizpide zorrotz horren arabera, ez da normala, era berean, Libretako ‘San’ hi -
tza ‘S.’ sigla bihurtu izana. Azkenik, ‘banaramazute’ / ‘baramazute’ formen alda-
erari dagokionez, JKko kopiako forma (bigarrena) izan daiteke kopiatzailearen
hutsegitea; baina izan daiteke, baita ere, jatorrizkoaren forma, eta agian Libreta-
koa baino lehenagokoa, eta azken honetakoa kopiatzailearen “korrekzio” grama-
tikala izatea, metrikaren kaltetan. 

Esandakoak esan, nire iritziz Benito Mendiak ez zuen gure balada hau Libre-
tatik kopiatu JKra, beste jatorrizko testuren batetik baino. Horretarako bestelako
arrazoirik ere badugu, testuari edo ortografiari dagokiona ez, kanpokoa baino.
Izan ere, kopiatzaileak eskutan baldin bazuen Libreta, zergatik ez zituen horko
denak sistematikoki, eta agian jarraian, jaso JK koadernora? Izatez Libretan dau-
den lau testuetatik bi bakarrik daude JK koadernoan Mendiak kopiatuta (“Mundu
onetan...”, eta “Agustuaren amabostgarren” baladak) baina ez hango bertso-sorta
(“Oraintxe diradela lareun bat urte”); eta “Arantzazu mendiko” koplaren JK-ko
kopia –hau ere Mendiak egina– ez da inola ere Libretatik jasoa, bien arteko testu-
aldaeren arabera: “Virgiña Arantzazukua / Amatxo nerea / Ez eidazu mudatu /
Neure humoria” (Libreta); “Birgiña Arantzazuko / Amatxo nerea / Ez eidazu
mudatu / Au nere semea” (JK). 

Bada oraindik beste arrazoirik ere, JKko kopiaren atzean Libretakoa ez zen
besteren bat zegoela esateko. Bi baladak eta kopla beren doinu eta guzti daude
kopiatuta JKn (3. eta 4. testuak); Libretan, berriz, ez dago idatzita inolako doinu-
rik. 

8. OHAR GEHIGARRIAK

Zetorren lekutik eta autorerengandik zetorrela, zalantzarik ez dago Libreta
landu zuenak bere ekarpena egin nahi izan ziola Arantzazuko Kanta zaharren bil-
dumari. Garbi dago, JK Koaderno nagusian Libreta bere osoan jaso eta kopiatze-
ko lanik ez zuela inork hartu; eta JG Sortaren barruan geratu zen, “abandonatu-
ta”. 

“Arantzazu mendiko” koplari dagokionez, bestelakorik ere badugu argitzeko:
zergatik kendu zuen ALGko kopian Libretako “Lo o o o o o o o o o o o” epifone-
ma, eta horren ordez lerro modukoa “——————————” idatzi? Izatez,
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kopla honen aldaeren artean bi daude nagusi, azken bertsoaren arabera: batak
“neure semea” dio azken lerroan (JK koadernokoak, adibidez) eta besteak “neure
humoria” (Libreta eta ALG). Badirudi, bata ala bestea aukeratu, koplaren esa-
nahia ere askotxo aldatzen dela; zehazkiago “neure semea” idaztean, sehaska-kan-
taren izaera askoz garbiagoa hartzen du koplak. Libretako aldaerak “neure humo-
ria” dakar azken lerroan –“Ez eidazu mudatu / Neure humoria”–, baina aldi bere-
an sehaska-kantaren epifonema dakar –“Lo o o o o o o o o”. Badirudi ALGen
kopistak sehaska-kantaren kutsua kendu egin nahi izan ziola, eta horretarako eza-
batu egin zuela epifonema. 

Azkenik, eta Libretaren autoreari buruzkoa osatu nahian, gaineratu beharra
dago, Libreta horretako kantez gain, autore –edo kopiatzaile– berak dituela beste
bi kanta gutxienez, Arantzazuko JG Sortan, bere eskuz kopiatuta, 4 (edo 6) orrial-
deko beste “libreta” txikiago batean –neurriak aurreko libretaren berberak–: “Ale-
jotxo jantzi ttuzu”29 eta “Astelena, martizena, eguastena” hasten direnak. Kaligra-
fiari begiratuta, bi “libretak” autore –edo kopiatzaile– berberarenak dira, zalan -
tzarik gabe.30 Azken bi kantok ez dira, ordea, Arantzazuri buruzkoak; eta ez daude
Arantzazuko baladen artean sartuta ere; baina Arantzazuko JG Sortakoak dira. 

9. ONDORIOAK

1. Arantzazuko Libreta G-Artxiboko eskuizkribua (ALG) baino lehenagokoa
da; eta handik jasota eta kopiatuta daude funtsean G-Artxiboko eskuizkribuko
kantak, “Armallatan altuan” azkena izan ezik.

2. Orain arte dauzkagun datuetatik ikusita, ez dirudi erabakitzerik daukagunik
zein den Arantzazuko “Libretaren” autorea. Dena dela, garrantzizkoa da J.K.
Gerrarena den ala ez jakitea, zeren eta, ezezkotan, Euskaltzaindiko Azkue liburu-
tegiko G-Artxiboko eskuizkribua, haren izenean dagoena ere, ez bailitzateke hark
bildutakoa izango. 

ARANTZAZUKO BALADAK ETA KANTA ZAHARRAK. JOAN KARLOS GERRAREN EKARPENARI BURUZ GALDEZKA

29 Balada hau ez da noski Arantzazuri buruzkoa. Horren berri Bitoriano Gandiagak jaso zuen, Arantzazuko ondarean aur-
kituriko “Seme danoc, seme danoc” gorazarreakin eta “Bergelok aidez aide” eta “Adios orain dama gaztia” erromantze edo
baladekin batera (Euskera, XX, 1975, 301-315 or.). Azken biok Arantzazuri buruzkoak dira eta JK koaderno nagusian aurki dai-
tezke Arantzazun ( 22. eta 36. or., urrenez urren). Antonio Zabalak ere argitaratua du Alejotxo jantzi ttuzu balada, gaztelaniaz-
ko itzulpen eta guzti EERV liburuan (525-526 or.). JK koadernotik apartekoa dela esan dugu, eta halaxe da, nahiz eta Zabalak
koaderno horretakoa dela esan (626. or.), agian horren barruan sartuta ikusi zuelako une hartan; baina solte, inola ere, eta
koadernoan kopiatu, itsatsi edo txertatu gabe.

30 Bitoriano Gandiagak zuzenean ezagutu zuen bigarren “libreta” hori, berak “koadernuxka” deitzen duena, eta bertan
aurkitu zuen “Alejotxo jantzi ttuzu” erromantzea, adibidez: “Delako ‘Romances euskéricos de Aránzazu’ koadernoan, karpe-
ta ere badela esan dut. Karpeta hortan aurkitu dut eskuz idatzitako 16 x 11 luze-zabaleroko koadernuxka bat. Ez du sei orrial-
de besterik. Ez du izenik, ez noizko ez nongo denik” (Euskera, XX (1975), 301. or.). Guk ezagutzen dugun fotokopian lau
orrialdekoa da “koadernuxka”, baina dirudienez idatzi gabeko beste bi orrialde ere bazituen, fotokopiatzaileak kontuan har-
tu ez zituenak.
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3. Badirudi JK Koadernoa eta Arantzazuko bilduma 1922an osatzen hasi ondo-
ren laster zutela eskuetan Libreta –ala lehenagotik, Antonio Zabalak uste due-
nez?–; baina ez zuten erabili zuzenean JK koadernora hango bi balada behintzat
jaso eta kopiatzeko.

4. Orain arteko datu seguruen arabera, J.K. Gerrak Arantzazuko Kanta zaha-
rren bildumari egindako ekarpena, berak argitaraturiko lau kantak (edo kanten
aldaerak) dira –aurrenik Euskalerriaren alde aldizkarian argitaratuak eta gero Los
Cantares antiguos del euskera liburuan berrargitaratuak–: “Mundu onetan gura
dabenak”, “Armallatan altuban”, “Aranzazu mendiko” eta “Neure Ama Birjiña”.
Baina Libreta eta horren pareko beste libreta txikiagoa ere harenak izatera, askoz
handiagoa eta garrantzizkoagoa litzateke hark Arantzazuko Balada eta Kanta zaha-
rren bildumari egindako ekarpena.

PAULO AGIRREBALTZATEGI



ARANTZAZUKO BALADA ETA 
KANTA ZAHARRAK1

Ignazio Omaetxebarriaren 
artxiboko corpus berria

Paulo Agirrebaltzategi

1 ‘Balada’ edo ‘erromantzea’ hitzak baino adiera zabalagoa du seguruenik ‘kanta zaharrak’; eta azken hau erabili izan dute
euskaraz, agian zehaztasun handirik gabe, Arantzazuko antzinako kanta herritar anonimoen bilduma izendatzeko, non erro-
mantze edo baladaz gain koplak eta antzeko kantak ere bai baitaude bilduta –bertako bertso-paperak kontuan hartu gabe
ere–. Horregatik, eta jabeturik zehazki baladez (edo erromantzeez) bakarrik ez garela ari hemen –nahiz eta gehienbat horie-
taz ari–, bi hitzak erabiliko ditugu artikulu honetan: ‘Baladak’ eta ‘Kanta zaharrak’.



LABURPENA

Gaztetatik eta bizitza osoan –bestelako beharrek betarik eman zioten neurrian– saiatu izan
zen I. Omaetxebarria (1909-1995) Arantzazuko Baladak eta Kanta zaharrak biltzen eta
aztertzen. Asmotan zuen horien azterketa zabal orokorra burutzerik izan ez bazuen ere,
horien sailkapenerako eta ulerpen historiko-literariorako hainbat iradokizun eta ideia utzi
zuen seinalatuta bere idatzietan, argitaratu nahiz argitaragabeetan. Hark jasotako pieza
batzuk ezagunak zitzaizkigun Arantzazuko artxibotik. Hura hil ondoren, ordea, kanten
aldaera berriak eta azterketa-idatzi gehiago aurkitu ahal izan ditugu beraren artxibo per -
tsonalean. Orain arte ezezagunak zitzaizkigun eskuizkribu horien berri eman nahi izan du
txosten honek. 

RESUMEN

El franciscano Ignazio Omaetxebarria (1909-1995) se esmeró desde joven y a través de
toda su vida –en cuanto otras tareas urgentes se lo permitieron– en la búsqueda y el estu-
dio de las Baladas y Cantares antiguos de Arantzazu. Si bien no pudo a llevar a cabo su pro-
yecto de un análisis amplio y global de los mismos, nos dejó en su escritos, publicados e
inéditos, numerosas sugerencias e indicaciones para su clasificación e interpretación his-
tórico-literaria. Bastantes piezas recogidas por él mismo nos eran conocidas en el archivo
de Arantzazu. Tras su fallecimiento, entre los materiales manuscritos de su archivo perso-
nal han aparecido otras variantes y escritos. En esta reseña se da noticia de estos materia-
les inéditos.

RÉSUMÉ

Tout jeune et ensuite toute sa vie, le Franciscain Ignazio Omaetxebarria (1909-1995) s’est
consacré –lorsque d’autres tâches plus urgentes lui en laissaient le loisir– à la recherche et
à l’étude des ballades et des chansons anciennes d’Arantzazu. Bien qu’il n’ait pu mener à
bien son projet d’une analyse approfondie et globale de ces pièces, il nous a laissé dans ses
écrits, publiés et inédits, de nombreuses suggestions et indications pour leur classement et
leur interprétation historico-littéraire. Un certain nombre de pièces recueillies par lui
nous étaient connues des archives d’Arantzazu. Après sa mort, dans le matériel manuscrit
de ses archives personnelles sont apparus d’autres variantes et commentaires. Cette note
rend compte de ce matériel inédit. 

SUMMARY

From his early years and throughout his life, Franciscan Ignazio Omaetxebarria (1909-
1995) searched out and studied (other, more pressing duties permitting) the ballads and
ancient songs of Aranzazu. Although he never fulfilled his ambition to perform a wide-ran-
ging global analysis of the ballads, in his published and unpublished writings he did leave
a wealth of suggestions and indications for their classification and historical and literary
interpretation. Although we already knew of many of the songs in the Aranzazu archive
Omaetxebarria collected, since his death variants and other texts have appeared in the
manuscripts in his personal archive. This short article describes the recently unearthed
material. 



Ignazio Omaetxebarria duela 16 urte hil zen. Jaiotzako mendeurrena igaro
berri dela, egokia izan daiteke haren oroitzapena egiteko, eta aldi berean haren
artxibo pertsonalean aurkituriko material interesgarrien berri emateko.

Bagenekien Omaetxebarriak oso barrutik eta sakonetik ezagutzen zuela Aran -
tzazuko Kanta zaharren bilduma; gazte-gaztetatik ibili zela gainera alor horretan sar-
tua. Horien azterketa sistematikoa egiteko asmoa ere urte luzetakoa izan zuen non-
bait. Salbatore Mitxelenak Arantzazuko Kanta zaharren biltzaileen artean Aritzondo
–Omaetxebarria– nabarmentzen du bere Aboz abo liburuan, eta horien oihan naha-
sian “txukuntze-lana” egiteko baimena eskatuz edo, honela dio: “Oni zegokion
–Aritzondori–, neri baño, txukuntze-lana; berak aspalditik asia zuanez, eta ortan ain-
beste dakianez” (Mitxelena, S., Idazlan guztiak, 1984, II. t., 621. or.). 50 urte baino
gehiago dira seguruenik Mitxelenak hori idatzi zuela. Hogei bat urte geroago, Bito-
riano Gandiagak bazuen itxaropenik Omaetxebarriak eskainiko zigula artean, aspal-
ditik asmotan omen zuen azterketa kritiko zabala:
“Kuadernu hontaz [“Romances Euskéricos de
Aránzazu”] ba omen du lanen bat ere ‘in mente’
behintzat” (“Hiru erromantze eta gorazarre bat”,
in Euskera, XX, 1975, 301-302 or. ).

Bestelako eginkizunetan jarri zuten gizona,
eta bere azterlan sistematiko zabal hain “aipa-
tua” burutu gabe hil zitzaigun. Idazlan partzia-
len bat edo beste argitaratu zuen Omaetxeba-
rriak Arantzazuko (eta Arrateko) baladei buruz;
Arantzazu Izena liburuan (Arantzazu E.F, 2001)
aurki daitezke horiek. Liburu horretan aurki
daiteke, baita ere, orduan eskura izan genuen
eskuizkribuaren lehen argitalpena –“Leyenda de
oro”–; Arantzazuko baladak aztertzeko eskema
eta nolabaiteko metodologia eskaintzen zigun
bertan. 
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Azken aldian, ordea, bestelako material garrantzizkoa agertu da haren artxi-
boan, Arantzazuko baladen “corpusa” aberatsagoa egiten duena eta Omaetxeba-
rriak berak alor horretan egindako ekarpena eta azterketa-lana hobeto erakusten
duena. Azken aurkikuntza horien berri emango dugu hemen, besterik gabe. Iri -
tsiko da unea, Ignazio Omaetxebarriak Arantzazuko Balada eta Kanta zaharrak
biltzen, antolatzen, “zuzentzen” eta aztertzen egindako lan osoaren azalpen zaba-
lago eta sakonagoa emateko. 

1. Orain arteko bi corpus ezagunak: JK (REA) eta JG bildumak

Orain arte Arantzazuko Kanta zaharrak (baladak edo erromantzeak) aztertu
dituztenak Romances euskéricos de Aránzazu koadernoan oinarritu izan dira bereziki
–geure aldetik JK (Jatorriko Koadernoa) deitu dugu jatorriko bilduma hori, berorren
ondorengo hainbat kopia denetarikoetatik –eskuzko, daktilografiatu eta fotoko-
pietatik (eta fotokopien fotokopietatik) bereiztearren.2

JK koaderno eta liburuarekin batera, ordea, bada Arantzazuko artxiboan bes-
te sorta bat, JG (Jatorrizko Gehigarria) deitu duguna. Horren berri bagenekien Bito-
riano Gandiagaren eta Antonio Zabalaren bitartez; beraiek baliatu ere egin ziren
sorta horretaz. Baina duela urteren batzuetatik hona desagertua da sorta hori
Arantzazuko artxiboan; bertako arduradunek ere ez dute horren argibiderik.
Horregatik azken aldiko ikertzaileren batzuek ez dute hori ezagutzerik izan. 

Zorionez orain dela hiruzpalau urte aurkitu ahal izan dugu sorta horren foto-
kopia, 1973-1974an egina, Erroman bizi ziren Ignazio Omaetxebarria eta Leonar-
do Zelaia musikariarentzat egina, eta Valladolidetik bueltan bide nahikoa bihurriz
gure eskuetara iritsi zitzaiguna –une honetan digitalizatuta eta katalogatuta dago
Arantzazuko artxiboan–. 

2. Bestelako kantak eta aldaerak, Arantzazuko bildumetan ez daudenak

Egia da Arantzazuko baladak eta herri literaturako bestelako materialak azter-
tu dituztenak hango artxibotik kanpoko piezak eta aldaerak ere ezagutu eta balia-
tu izan dituztela: bereziki R. M. Azkuek bildu eta argitaratuak nahiz argitaratu
gabe utzitakoak, J. Karlos Gerrak bildu eta argitaratuak, A. Donostiaren artxibo-
koak, Aitzolek bildu (eta Antonio Zabalak argitaratuak), etab.; Manuel Lekuonak
ere bildu eta argitaratu zuen bat edo beste. Horietako batzuk Arantzazuko bildu-
metan ere badaude, bigarren eskutik jasoak. 

PAULO AGIRREBALTZATEGI

2 Igone Etxebarriak REA siglaren bidez izendatu zuen, eta horren deskripzio zabala emana du (ik. Arantzazuko Balada edo
Kanta zaharrak, 11-17 or.); lehenago Bitoriano Gandiagak ere emana zigun berorren deskripzio laburragoa, baina aski zeha -
tza. 
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3. OEA: Kanta eta aldaera berriak, azterlanak...

Kode hori eman diogu Omaetxebarriaren Eskuizkribuen Artxiboari, berezi-
ki Arantzazuko baladei dagokiena. Sorta ez da oso handia eta ez guztiz berria,
baina bai interesgarria, batez ere bestelako aldaerak erakusten dizkigulako. Bes-
talde Arantzazuko Kanta zaharrei buruzko azterketa eta saiakera berriak agertu
zaizkigu, goian aipaturiko “Leyenda de oro” eta beste osatzera eta zabaltzera
datozenak. 

Geure aldetik Omaetxebarriaren artxiboko alor honetako eskuizkribu eta dak-
tilografiatutako dokumentu guztiak bateratu, ordenatu eta zenbakitu egin ditugu.
Hiru motatako materialak dauzkagu, beraz:

1. Omaetxebarriaren beraren azterketa kritikoak (1-12 dokumentuak): a) orokorrak
batzuk (sailkapen-eskemak, kronologi saioak; b) espezifikoak besteak (zenbait
balada-piezaren azterketa-zirriborroak). 

2. Dozenatik gora balada- edo kanta-aldaera, berak jasoak edo besteren batek jaso
eta beraren eskuetan jarriak (13-25 dokumentuak):

Horietan badira kanta berriak eta baita lehendik Arantzazuko artxiboan dau-
denen aldaera berriak ere. Denak dira orain arte argitaratu gabeak. Denak dira
Arantzazuri buruzkoak, Arrateri buruzko bi izan ezik, Joan San Martinek jaso eta,
daktilografiatuta, Omaetxebarriaren eskuetan utzitakoak.

Hona hemen denen zerrenda, Omaetxebarriak berak erantsitako iturri-indi-
kazio eta guzti:

13) Aizkorriko kurtzeko (“De unos papeles viejos de Aránzazu, sin indicación
ninguna”) (kaligr.: Omaetxebarria).

14) Ardizaintxue, pastoretxue (“De Pedro Zarrandicoechea Omaechevarria,
Lumo, 79 años”). (Doinuarekin; kaligr.: Omaetxebarria).

15) Birjiña Amaren beloa (hiru aldaera) (“Lizarralde, Andra Mari. Bizkaia;
María Lizarraga, 73 urte 1956an, Etxarri-Larraun”) (kaligr.: Omaetxeba-
rria).

16) Artzai Rodrigo Baltzategiko (Iturriaren oharrik gabe; kaligr.: Omaetxeba-
rria).

17) Birjiña Amaren bezpera da-ta (“Martin Sans Ganboa, de 70 años, marzo
1956, Lacunza”) (kaligrafia: Omaetxebarria).

18) Birjiña Amaren bezpera da-ta (“Maria Lizarraga, 73 urte, 1956an, Etxarri-
Larraun-Naparroa”) (Julian Alustizak jasoa).

ARANTZAZUKO BALADA ETA KANTA ZAHARRAK. IGNAZIO OMAETXEBARRIAREN ARTXIBOKO CORPUS BERRIA
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19) Birjinearen gaba da gaur da (“De Juliana Aurrekoetxea, de Mendata”)
(doinuarekin) (kaligrafia ezezaguna). –Dokumentu honetan bada
hasiera bereko beste aldaera bat, Azkueren CPVtik jasoa–.

20) — Birjiñearen gaba dogu-ta (doinuarekin; kaligr.: Omaetxebarria; iturria-
ren oharrik gabe).

20) — BArantzazura bidea luze (doinuarekin; kaligr: Omaetxebarria; iturria-
ren oharrik gabe).

20) — Izar eder bat ateratzen da (doinuarekin; kaligr.: Omaetxebarria, iturria-
ren oharrik gabe).

20) — Armaillaetan altuan dago (doinuarekin; kaligrafia: Omaetxebarria; itu-
rriaren oharrik ez). 

21) Eguna zala ta eguna zala (kaligr.: Omaetxebarria, iturriaren oharrik
gabe).

22) Izar eder bat ateratzen da (“Martina Sanz Ganboa, 71 años”) (kaligr.: Oma-
etxebarria).

23) Izar eder bat argitu zan-da (Iturriaren oharrik gabe; kaligr.: Omaetxeba-
rria).

24) Zure ardiak ongi dabiltza (“Maria Lizarraga 73 urte, 1956an, Etxarri-
Larraun, Naparroa”) (Julian Alustizak jasoa).

25) — Guazen Arrate-ra (Joan San Martin; daktilografiatua).
20) — Arrate-ko zelaiko (Joan San Martin; daktilografiatua).

3. R. M. Azkueren Cancionero Popular Vasco (CPV)tik kopiatuak. Lehendik ere
baziren Arantzazuko bildumetan horrelakoak, batzuk Omaetxebarriak berak
kopiatuak; baina OEA-koak ez daude lehendik kopiatuak. Garbi dago CPV-ren
azterketa sistematikoa eta erabatekoa egin zuela Omaetxebarriak, Arantzazuren
izena ageri zuten edota Arantzazurekin nolabaiteko zerikusirik zeukatenak denak
biltzeko. Oso ondo ezagutu zuen hark Azkueren bilduma erraldoia. 

Honako hauek kopiatu zituen CPV-tik –iturriaren indikazioak berak eman-
dakoak utzi ditugu; garbi dago Azkueren obraren lehen ediziotik ari dela, eta ez
Gran Enciclopedia Vasca-k egindakotik, 1968–; hauetako batzuk Antonio Zaba-
lak eta Igone Etxebarriak ere argitaratuak dituzte, zuzenean Azkuerenetik har-
tuta. 

26) —Agostuaren amaboskarren (“Dominga Aboitiz, Gabika, B.; Canc. Azk. X,
1 (806), n. 12”).

20) — Agostuaren amaboskarren (“Eusebia Altamira, Ibarruri, B, ib., n. 13”).

PAULO AGIRREBALTZATEGI
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20) — Agostuaren amaboskarren (“Gabriela Agirrebengoa, Uribarri, Oñate,
ib. n. 13-14”).

27) Aitak artajorrara agindu ezkero (“Mª Francisca Malkorra, Oreja, G; Azkue
III, 8”).

28) Arantzazura egin dut promes (“De Lakuntza y Arbizu, AN, Maria Aldasoro,
Canc. Azk., X, 15, 820”).

29) Birjiña Amaren bezpera da ta (“De Juliana Echarri, de Echarri, Larraun,
AN; Canc. Azk., X, n. 24, 829, n. 49, 961”).

30) Birjiña Amaren bezpera da-ta (“Larraun AN, Canc. Azk. VII, 22”).??

31) Eguna zala, eguna zala (“Mª Juana Altzibar, de Ajanguiz, Canc. Azk. V, 38-
39”).

32) Ia dirade irurogei urte (“Canc. Azkue VIII, n. 39, 634, de Crisóstoma Ben-
goetxea, de Lequeitio”). 

33) Izar ederrak argi eiten dau (“Vicenta Pujana, Aramayona, A, Canc. Azk. X,
46, 851”).

34) Izotzetan, elurretan (“Mª Martina Goikoeche, Urdiain, AN, Canc. Azk. XI,
51, 962”).

35) Trinidadeak eta Kopo Kristoak (“Azkue X, 100, 905, de Josefa Ignacia
Pozueta, Olazagutia, AN”).

4. Ignazio Omaetxebarriaren ekarpen osoa ikusteko

Bitariko balioa du Omaetxebarriaren artxibo honek: Batetik, berak eskaintzen
dizkigun azterketa saioek argibide eta ibilbide berriak eskain ditzakete Arantzazu-
ko baladak hobeto ezagutu eta aztertzeko ahaleginean; bestalde, hark bildu edota
kopiaturiko materialek Arantzazuko baladen hirugarren corpus modukoa osatzen
dute; ez aurreko biak –JK (REA) koaderno nagusia eta JG osagarria– bezain uga-
ria eta garrantzizkoa, baina bai ikertzaileek eta editoreek kontu handitan hartze-
koa.

Horren berri jakiteak, berriz, Ignazio Omaetxebarriak Arantzazuko Balada
edo Kanta zaharren alorrean egindako lan guztia eta ekarpen osoa ikusteko bidea
irekitzen digu. Kanta zaharrak –Arantzazukoak eta baita Arratekoak ere– biltzen,
kopiatzen, ordenatzen, sailkatzen eta aztertzen egin zuen lana uste baino askoz
handiagoa izan zen, zalantzarik gabe, horien azterketa sistematikoa burutzera hel-
du izan ez arren. JK (REA) koadernoan bertan pieza asko dira Omaetxebarriak
bildu edota kopiatutakoak; bestalde, beraren oharrez eta “zuzenketez” betea dago
koadernoa. 
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Egokia litzateke haren ekarpenaren ikuspegi osoa edukitzea. Eta merezia du
berak horrelako azterlana, bere jaiotzako mendeurren honetan. 

PAULO AGIRREBALTZATEGI
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LABURPENA

2002. urtean argitaratu nuen Eusebio Erkiagak idatzi zituen prosazko obren bilduma, Ber-
balauaren kulunkan. Hala, bildu nituen hainbat lan, gerora ere material berriekin osatu eta
bete ditudanak, edizio hartara batu ez zirenak. Obra nagusiaren osagarria den material
berri hori aldizkari honen aurreko zenbakian argitaratu nuen, puska bat behintzat; orain-
goan, orduko hartan erabili nituen metodologia eta irizpide linguistiko berberak erabili-
ta, Erkiagak gure hizkuntzarentzat latzak gertatu ziren gerraosteko urteetan (1956-1959)
idatzi zuen bederatzi euskarazko artikulu-sorta dakart. Artikuluok orduan burua erakutsi
berri zuen Anaitasuna aldizkarian argitaratu zituen, aldizkari-zuzendaria Imanol Berriatua
frantziskotarra zelarik.

RESUMEN

Este trabajo es un complemento a la obra de recopilación de la prosa de Eusebio Erkiaga,
publicada en 2002 por el autor del artículo bajo el título Berbalauaren kulunkan. Posterior-
mente han aparecido otros materiales no recogidos en aquella edición y dados a conocer
en parte en el número anterior de esta revista. Se presentan ahora, con la misma meto-
dología y criterios lingüísticos empleados en la citada obra, una serie de nueve artículos
en euskera que Erkiaga escribió en una época difícil (1956-1959) para nuestra lengua
como fue la posguerra. Estos artículos se publicaron en Anaitasuna, revista entonces emer-
gente, bajo la dirección del franciscano Imanol Berriatua.

RÉSUMÉ

Ce travail constitue un complément au recueil consacré la prose d’Eusebio Erkiaga, publié
en 2002 par l’auteur de l’article sous le titre Berbalauaren kulunkan. Par la suite, d’autres
matériels ne figurant pas dans cette édition ont été détectés et partiellement dévoilés dans
le numéro précédent de cette revue. L’auteur présente maintenant, en reprenant la mét-
hodologie et les critères linguistiques utilisés dans cet ouvrage, une série de neuf articles
en basque qu’Erkiaga écrivit à cette période (1956-1959) si difficile pour notre langue que
fut l’après-guerre. Ces articles furent publiés dans Anaitasuna, revue à l’époque récente
sous la direction du Franciscain Imanol Berriatua.

SUMMARY

This complements the compilation of prose pieces by Eusebio Erkiaga, published in 2002
by the author of the article under the title Berbalauaren kulunkan. Other works not inclu-
ded in that edition have since come to light and were in part announced in the last edi-
tion of this journal. Presented here, according to the same methodology and linguistic cri-
teria used in the original work, is a series of nine articles in Basque that Erkiaga wrote at a
difficult time (1956-1959) for the language, as the post-war period drew to an end. The
articles were all published in Anaitasuna a journal then in its infancy edited by the Fran-
ciscan Imanol Berriatua.



Juanjo Zearreta zenaren
ohorez eta omenez

1. SARRERA

Bi aldiz pentsatu gabe, berriro natorkizu, irakurle, Eusebio Erkiaga zenaren
testuekin. Izan ere, berriki plazaratu dut haren Aspaldiko Maigret. Aspaldixkoago,
LITTERAE VASCONICAE1 aldizkari honetan bertan, gerra aurreko EUZKO agerkariko
artikuluak, hark idatziak eta behinola egin nituen bi liburu haietatik kanpo gera-
tu zirenak.

Haiek neure begien bistara ekartzeko gauza ez nintzen izan bere garaian.
Horrexegatik egin nuen ahalegina orduko hura osotzeko eta areagotzeko.

Bide bertsutik dator hau ere, alegia, ANAITASUNA aldizkariaren hasiera-hasiera-
tik Eusebio Erkiagak argitaratutakoa modu bildu eta sailkatu batean plazaratzeko
gogo beretik.

Zehaztu ditzadan, alabaina, kontu hauek.

ANAITASUNA aldizkariak bizitza luzea izan zuen. 1953. urteko ekainean hasi eta
1982. urteko apirilean bukatu zen, 1-419. zenbakiak barne.

Hasieran, azpititulu hau jarri zioten ANAITASUNAri: «Suplemento a la hoja Anai-
tasuna de Guipúzcoa». Hori tituluori zuela, hara bildu zuen bere lana Eusebio
Erkiagak, artikulu sorta osatu arte, hain justu ere, orriotan eskaintzen dena.
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1 A. Urrutia, «Eusebio Erkiaga, EUZKO (1932-1934) aldizkariaren kazetaria», in LITTERAE VASCONICAE, 10. zenbakia, 2008, 
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Egia da Eusebio Erkiagak gehiago ere idatzi zuela ANAITASUNA aldizkarian.
Garaiak garai, hala ere, bigarren bolada bateko artikuluak (1968) batu eta argita-
ratu nituen Berbalauaren kulunkan2 bilduman. Horrexegatik ez dira haiek hona
bertaratu.

Horiek horrela, bosteko kontuak dira oraingo honetan azaltzekoak:

a) Lehena, ANAITASUNAren hasierakoak.

b) Bigarrena, Eusebio Erkiagaren partaidetza ANAITASUNA aldizkariaren hasie-
ratan.

c) Hirugarrena, argitalpen honetarako erabili ditudan irizpideak, testuak
emateko orduan.

d) Aurrekoaren osagarri, bibliografia laburra, nondik norakorik nabarmene-
nak irakurleak ezagutu ditzan.

e) Azkenik, testuak ematen dira, esanaren lekuko eta argigarri, honela ere
osatzen dudala Berbalauaren kulunkan hura.

Puntuon mamia eta testuak eman aurretik, behargintza honetan lankide izan
dudan Nagore Etxebarria aipatu gura dut, berak lagundu didalako testuen irizpi-
de linguistikoak zehazten.

2. «ANAITASUNA. SUPLEMENTO A LA HOJA ANAITASUNA DE GUIPÚZCOA»,
(1953-1960)

ANAITASUNA aldizkariaren lehen alea, 1953. urteko ekainean argitaratu zen.

Bi kezka nagusi erakutsi zituen hasiera-hasieratik. Bateko, katolikotasunaren
zabalkundea prentsaren bidez, uste izanik, uste osoz gainera, komunikabideek
duten indarra handia dela. Besteko ere, euskara sustatzea, euskaldunei zer iraku-
rria eskaintzea, euskara bera urri eta eskas zebilenean kalean eta etxean.

Bi-bitako xede horiek ezin garbiago agertzen dira aldizkariaren lehen artiku-
luan, «Gure asmoak» titulupean.

— Prentsaren garrantzia:

— «Izan bere, gaurko egunetan prensea da munduaren errege. Zer diño periodikuak,
eta axe pentsetan dabe gaurko gizonak. Eta pentsau ostean, egin. Orregaitik, zuzen
egoan Pierre L’Ermite, Frantziako nobelista katoliku ospetsua, zera esan ebanean:
“Messieurs, la Presse est la Toute-puissance terrestre” (Gizonak, Prensea da mundu-
ko Ugazaba Alguztiduna).»

ANDRES URRUTIA

2 E. Erkiaga, Berbalauaren kulunkan. Prosa lanak 1 eta Prosa lanak 2, Sutondoan sorta, 2001.
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— Katolikoek egoera horren aurrean zerbait egin beharra:

— «Eta guk katolikuok, zer egingo dogu bitartean? Lo egon?, gure arerioak, eurak gura
dabena egin daien? Ez orixe. Itzartu gaitezan, eta lan egin daigun gure kontrairoen
arma eurakaz.»

— Euskaraz jarduteko hautua; bizkaieraz dator oraingoan, lehendik gipuzke-
raz agertu bada ere:

— «Orain arte gipuzkeraz agertu da. Arrezkero, baita bizkaieraz be. Abegi onagaz artu
eizu. Irakurri eizu, lenengotan apurtxu bat kostau arren be. Zabaldu eizu. Eta Jain-
koak lagundu deiskula!»

ANAITASUNA aldizkariaren lehen zenbakiaren goiburuko irudia.

Esanaz at, badu aldizkari berri horrek halako engaiamendu eta konpromiso
berezia euskararekin eta euskal kulturarekin. Konpromiso horiek zehatz-mehatz
agertzen dira lehen zenbakian bertan, «Euskaldun irakurle» artikuluaren
barruan.

— Hartara, lehen puntua da euskaraz irakurtzeko materialak eskaintzea:

— «Badakit aspalditik euskeraz irakurri gura dozuna. Etxean nai kalean, euskeraz ber-
ba egiten dozu. Eleizan be, euskeraz egiten deutsue. Baiña irakurri, ez dozu ezer bere
egiten. Ori dala-ta, orritxu au euskeraz eskribietako eskatu deustazu.»

— Nolako euskara, ostera, hor erabili beharrekoa?

— «Euskera garbi-garbia gura dabe batzuk, erdera usaiñeko berbarik ez daukon izkun -
tzea, eurak be ez dakiena, iñun bere entzuten ez dana. Orreeri gustoa emongo baneu -
tse, ainbeste berba barri erabilli bearko neukez, nai oraintsu asmatuak, nai Bizkaian
entzuten ez direanak, edo giputzak esaten dituenak, edo aintxinatik galdu doguza-
nak. Baiña olan idatziko baneu, zer pasauko litzatekit? Zetan esan bere ez: ez leus-
kit iñok irakurriko. Egia esan: ez dau iñok irakurten, adituten ez dabena, ulergatx
egiten jakona.»

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE
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— Gaiak ere, egunean-eguneangoak izan behar, nahiz eta hitz arrotzak erabi-
li:

— «Orrexegaitik, ogeigarren gizaldiko gauzak nire agotik entzun gura dozuz. Pozarren
egingo deutsut. Baiña orretarako, erdera usaiñeko berba naikoa erabilli bear, zuk
zeuk kaleko berbetan esaten dozuzanak. Zegaitik ez, ba?»

Bidenabar dago, goian esandakoaren arabera, egitasmo oso bat dagoela
honen atzean, euskarak bizi duen egoera larriari buelta emateko eta zabalkuntza
soziala egiteko, euskara barreia dadin noranahi eta euskaraz joan daitezen eus-
kaldunengana inguruko albisteak.

3. SUSTATZAILE ETA BULTZATZAILEA: IMANOL BERRIATUA (1914-1981)

Imanol Berriatuaren figura ezaguna da euskal letretan.

Elantxobekoa zen, frantziskotarra eta euskaltzale sutsua3. Berari otu zitzaion
ANAITASUNA aldizkariari bizi berria ematea Bizkaia aldean.

Esan eta egin. Berak bultzatu zuen euskararena hainbat arlotan; bera ere izan
zen alfabetatze eta euskalduntze lanetan Israelen eginiko esperientzia euskararen
esparrura ekarri zuena, Xabier Kintana ere aparte ez zegoela.

ANAITASUNA hasten den garaian, Imanol Berriatua frantziskotarrek Foruan
duten komentuaren erretorea zen. Sasoi horretan euskal kultura hasi da bere
burua berrosatzen, gerrako astinaldiaren ostean. RSBAP hasi da Donostian BOLE-
TIN izeneko aldizkaria ateratzen. Joseba Intxaustiren hitzetan esateko:

«Hegoaldean hurbiltasun kultural berriak jaiotzear daude konbentzimendu
politikoetan dimisiorik eman gabe. Gerrako garaituetako batzuek, bederen, onartu
dute Aldundi frankistak abiarazi duen kultur aldizkari berriaren balio kultural
posiblea».

(J. Intxausti, «JAKIN (1956), aurreko eta berehalako testuinguruan»,
in JAKIN, 158. zk., 2007, 55 or.)

ANDRES URRUTIA

3 Horren bio-bibliografia honetan ikus daiteke: X. Kintana, Imanol Berriatua (1914-1981), Bidegileak bilduma, 2. karpeta,
1990.
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Belaunaldi berri bat dator plazara:

«Arrazoi kontrajarriengatik, euskal Erbeste politikoak eta Erregimen frankis-
tak ere molde berri batez begira dezakete edo behar dute euskal kulturarekikoa,
nahiz eta azken xedeak, alde batean eta bestean, zinez kontrajarriak dituzten».

(J. Intxausti, «JAKIN (1956), aurreko eta berehalako testuinguruan»,
in JAKIN, 158. zk., 2007, 56 or.)

Nahiz eta 1956. urtearen ingurukoak plazaratu, bistan da Intxaustik Gipuzko-
ari buruz azaltzen duena, Bizkaian ere gertatzen dela Euskaltzaindiaren inguruan.
Krutwigen presentzia ageri-agerikoa da eta orobat gerratik datozenen ekina
(Erkiaga, Arruza, Garro…) eta gerokoena (Irigoien, Villasante eta Berriatua bera,
kasurako); sakon aztertzeko daude, dena den, aldi edo garai horren nondik nora-
koak Bizkaiko lurraldean.

Giro horretan bultzatu zuen Berriatuak ANAITASUNA aldizkaria eta horra era-
man zituen orduko hartan Bizkaiko euskalgintzan ari zirenak. Argi zeukan Berria-
tuak zer gura zuen ANAITASUNArako:

«Bizkaiko ANAITASUNAn idazten dogunok, bilinguismoaren gaiñean jarri bear
dala uste dogu gure euskerearen etorkizuna. Orregaitik, bildur barik artzen doguz
erderatik euskerazko iztegian ez daukoguzan verbak. Onelan, edozein gauzaren
gaiñean verba egin daikegu, eta kulturadun guztiak errez-errez ulertzen deuskue.
Kulturadun guztiak diñot, baserritarrak bearbada ez baiteuskue ulertzen, kultu-
rarik ez daukelako eta erabilten doguzan temak eurentzako ezezagunak direalako.

Orregaitik gure Orria ez da baserritarrena, kaletarrena baiño. Bi millak ar -
tzen dabe gure ANAITASUNA, eta erdiak baiño geiago Bilbaotarrak dira»4.

(J. L. Goikoetxea eta B. Bilbao,
Imanol Berriatuaren bizitza euskalduntzearen eztandan (1970-1980),

Ateka aztergaiak bilduma, 2007, 124 or.)

Horretan aurrerago Krutwigek erakutsi zuen bideari jarraia eman zion Berria-
tuak, ANAITASUNA aldizkariaren bidez. Krutwigek berak ere Berriatuaren dohainak
aitortu zituen, Villasantek zituenekin batera:

«Dudarik gabe aita Berriatuak euskararen problematikeari buruz nirekin
askotan mintzatu zen. Aita Berriatuak ongi ikhusten zuen –eta hunela argi ta

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE
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garbi erran zerautan– nola euskaraz ongi zekiten irazle batzu zegozen, eta aita
Berriatuak nominalki Garro ta Arrutza aiphatu ukhan zerauzkitan, zeinek eus-
karaz on-ongi bait zekiten, bainan zeinek ere euskaraz ezer ere iratz ez bait zezake-
ten, zeren eta kultura gabeko bait ziren, erraitekorik ez bait zuten.

(…). Aita Berriatuak ikhusten zuen problematikea, ez da soilik interim ager-
ten zaikuna, aitzitik problema hau oso sakona da, eta euskaldunen analphabe-
tismoa da».

(F. Krutwig, «Hitzaldi bat eta bere aurre-historia»
in EGAN, 5-6 zk., 1986, 14-15 or.)

«Beraz aita Berriatua euskalzaletasunarentzat ba zegoen bide bat zabalik.
Bide huntan gainti ere aita Villasante hasi zen.

Hauietariko bata lehen mementuan Euskaltzaindian sartzeko zen, eta neuk
galde egin nerauen heien aburuz zein, eta nola antola genezaken. Aita Villasan-
te huntara bilhakatu zen frantziskotarren munduan bretxa izan ziteken perso-
naiea. Ba zen huntaz gaineria Berriatua bezain sutsua, eta irazten gerthuago.
Orduan neuk Euskaltzaindian aita Villasanteren kandidatura proposatu nuen,
eta onhartu izan zen.»

(F. Krutwig, «Hitzaldi bat eta bere aurre-historia»
in EGAN, 5-6 zk., 1986, 18 or.)

Aurrekoen artean ere, Eusebio Erkiaga bera, idazle multzo hur-hurrean, eta
orduko euskal kulturak Bizkaian zuen apurraren erakusle. Izan ere, Arana Marti-
jak honetara azaltzen du aita Luis Villasantek noren aurrean egin zuen, 1952. urte-
ko maiatzaren 23an, Euskaltzaindian sarrera hitzaldia:

«Bizkaiko Diputazioan irakurri zuen Luis Villasantek Euskaltzaindian sarre-
ra hitzaldia 1952.eko maiatzaren 23an. Gernikan, jaioterrian, nahi izan zuen
hitzaldi hori irakurri, baina Krutwigek Bilbon egin behar zela sarrera eginkizuna
proposatu zuen, Euskaltzaindiak lortu behar zuen itzalagatik. Hala egin zen,
Diputazioko bibliotekan. Mahaian zeudenak: Hilario Bilbao (Esteban Bilbaoren
anaia), Fernando Etxegarai (Karmeloren semea), Manuel Lekuona (Inazio
Maria Etxaide euskaltzainburuaren ordez), Ignacio Urquijo, Nazario Oleaga
Euskaltzaindiaren idazkaria (orduan zadorlaria deitua) eta Federiko Krutwig.
Entzuleen artean honako hauek ikusten ziren: Eusebio Erkiaga, Pedro Aranguren,
garai hartan Arantzazuko guardiana, Pablo Lete, hau ere frantziskotarra, biak
komentutik etorriak, Josefina Ibarrola senitartekoa, Aulestitik etorria, eta abar.
Luis Villasantek gai honetaz irakurri zuen bere sarrera hitzaldia: “Literatur eus-
kara laphurtarr klasikoaren gain eratua”, luzea eta mamitsua. Erantzuna 
Krutwigek eman zion, elizak eta orduko erregimen politikoak euskararen aurka
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zeukaten jarrera salatuz. Jendea txalo beroka hasi zen, baina Krutwigen hitzek
bestelako ondorio bat izan zuten batzuren baitan. Jose Migel Seminario de Rojas,
euskaltzain “politikoak”, Krutwig Euskaltzainditik botatzea eskatu zuen bilera
batetan, eta Hilario Bilbaok honako hau esan omen zuen: “¡Ese judío polaco
nos va a enseñar lo que tenemos que hacer!”. Erne zegoen polizia Krutwigen
bila joan zen, baina ordurako ihes eginda zegoen.»

(J. A. Arana Martija, «Luis Villasanteren bio-bibliografia»,
in IKER, 6 zk., 1992, 27-28 or.)

Horra, bada, Erkiaga, Berriatua eta ANAITASUNAren arteko lotura.

4. EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO
IDAZLE

Inoiz idatzi dut garai horretako Eusebio Erkiaga dela, halabeharrez, idazle isi-
larazia, mututua5. Urriak baditu euskaraz idazteko aukerak, urriagoak, bistan da,
gaien aldetik, kontuak jorratzeko abaguneak.

Orduko zentsurak onartuko ez lukeena ezin inolaz ere agertu. Horren ondo-
rioz, ezinbesteko zaio euskal idazleari egunerokotasunean murgiltzea, bateko eta
besteko kezka batzuk alboratuta.

Politikaz, jakina, txintik ere ez; etxeko eta kaleko gobernuaz hitzik ezin ager-
tu. Futbolaz eta gauza susmagabeez zerbait esateko parada badu, beteago gainera.

Euskaraz bada, gainera, parada mugatua, ia legez kanpokoa, garai honetako
agintariek ez baitute ikusten begi onekin euskal hizkuntza.

Erkiagak, dagoeneko, euskal luma erabili du GERNIKA eta EGAN aldizkarietan
eta gerra aurreko eta bitarteko kazetari horrek susperraldia izan du.

ANAITASUNAra nork hurbildu zuen ez da zaila asmatzen. Froga idatziak izan ez
arren, Euskaltzaindia izan zitekeen Berriatuaren eta Erkiagaren arteko elkargu-
nea. Hara batu ziren bi-biok, Akademiaren zereginetatik hurbil baitziren bitzuok
sasoi hartan.

Erkiagak bazuen kazetaritzarako dohaina eta euskararen erabilera dotorea eta
gozoa. Kalean bizi zen, Bilbon, eta Berriatuak ANAITASUNA aldizkarirako nahi zuen
asmo berritzaileak berak ere bazituen.
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Hala bada, Erkiagak hiru urtez jardun zuen lehen ANAITASUNA aldizkariaren
idazle, 1956. urtetik 1959. urtera6.

Sasoi horretan bederatzi testu idatzi zituen. Lehena Azkueri buruz egin
bazuen ere, besteak euskal kazetaritzan ugari izan den saski-naski formula erabili-
ta idatzi zituen, han-hor-hemen irakurtzen eta ezagutzen zituen albisteak euskaraz
emanez.

Nagusi dira horietan Bilbon gertatzen direnak, batik bat euskal kulturaren
aldetik; kultura murriztua, euskara bera debekatuta daukana. Honekin batera fut-
bola, kutsadura, gaixoaldiak eta arrantzaleen gorabeherak ere ez dira falta.

Nabari denez, ez dago hemen gerra aurreko Eusebio Erkiaga abertzale sutsu
hura. Ezin holakoak erabili oraingoan; irtenbide bakarra da gaiak euskaraz ema-
tea. Halaxe egiten du lekeitiarrak ere.

Artikuluz artikulu joanez gero, azaleko begirada batek honakoak nabarmen -
tzen ditu:

4.1. Osasunaren kezka

Honi ematen dio, gripea dela eta, artikulu osoa, gaixoaldiaren nondik nora-
koak ezin egokiago azalduz.

«Baiña… guk eskatu ez arren, guk deitu ez arren, txaka!, alakoren batean,
uste-uste barik, orra nun agertzen jakun aspaldiko adiskide Geisoa, isil-isilik,
aurretiaz iragarri barik.»

(II, Geisorik dagoanak, osasuna gura, ANAITASUNA, 36. zk.)

«Galtzarpean ipinteko kristaltxua ez al dakizu zein dan? Or, teillatu-ganee-
tan eta, burdiñazko burduntzi antzeko bat ipini oi dabe, aizea nundik datorren
jakiteko. Aize-orratza deritxo ziri orreri. Guk, soin-termometru oni, osasun-orra tza
esango geunskio izenez.»

(II, Geisorik dagoanak, osasuna gura, ANAITASUNA, 36. zk.)

«Gatxak, laster arin igarten dau bere etorrerea sumau doguna. Eta badakizu
zer akiakula edo azerikeri egiten dauskun? Biaramon goizean apal-apal eta
bigun-bigun agertu sukarra ezkutau lez egiten dau; gabaz lorik egin ez baldin
badogu, goizealdean eta eguberdi ingurura arte edo, lo egiten uzten dausku.
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Eta orrek, gure asmoak barriztau egiten ditu. «Au joan da, osatu gara ain-
batean.» Baiña, bai zera! Ziri ederra sartu gero, arranotan gure Geiso jaunak!

Arratsalde erdian, orra, barriro bere, nun jatorkun astuntasuna, nekea, bero-
tasuna, sukarra!

Nora eroan daustazue, ba, neure osasun-neurria, termometrua?»

(II, Geisorik dagoanak, osasuna gura, ANAITASUNA, 36. zk.)

«Izerdi, min, egarri, gogaitaldi; orreek guztiok batetik. Eta bestetik, oraingo
zikilladak. Bei eta idiei lez egiten dautsez orain gizonei bere, sastada ederrak. Arei
akuluaz ziki egiten dautsen antzera, guri beste kristalezko tubotxu orrein puntako
orratz-mutur zorrotza sartzen dauskue mamiñean, edo zanetan bere bai. Eta
mamiñean danean, tira!, atximurkadatxua lez izaten da, baiña luzaroago irau-
ten dauana».

(II, Geisorik dagoanak, osasuna gura, ANAITASUNA, 36. zk.)

4.2. Futbola

Athletizalea izan arren, badirudi orduantxe ere zuri-gorriak makal antzean
zebiltzala, nahiz eta gero kontuak zuzendu eta arteztu ziren.

«Emen dabilz bilbotarrak larri, musturrak oker eta surrak astinduta.

Zeozer izango da orren asiera ta zuztarra. Bai, badakigu. Zera…, Athletiko
mutillak ez darabillela ganora aundirik eta…»

(IV, Esamesak (2), ANAITASUNA, 43. zk.)

«Bakoitzari berea emotea, zuzentasunaren zuztarra ta asierea dan ezkero,
orain, aurtengo ostikoketa-aldia edo futbol-aroa amaitu da-ta, udazkenean esan
genduana, izan be, osoro aldatu ta beste modu batean jarri dala esan bear.

Arako Athletikoengaitik adierazo genduan orduan, makal antzean eta neka-
tuta edo ez egoki ebiltzala. Baiña, uda inguruan, kereixak lez-edo, eldu egin dira,
eta orra ba, kopa galanta ekarri deuskue Bilbora.

Emen ingurukoen poza ezta makala izan. Bai seguru be! Sekulakoak emon
deutsez euren jolas-arerioari, eta aurrera, mutillak. Egundoko poza ta zaparradea
izan genduan ona eldu ziranean. Ia, ba, urrengorako be gertu egon, antziñan
lez.»

(VII, Esamesak (5), ANAITASUNA, 51. zk.)
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4.3. Egunean-eguneango gaiak

Zinema dela, lehen espazio-ontzia dela, aire-kutsadura dela, bikiniak direla,
Eusebio Erkiaga kontu-kontari datorkigu.

«Zeresan aundiak atarau ditu kritikoen artean, Cabiriaren gabak deritxan
pelikula orrek. Emen, zer bi kontuan izan bear ditugu.

Bata, pelikula ori, berez, gauza zera ta goragarria ta irakasgarria dala, bere
barruko gaia eta gunagaitik. Sakona da izan, eta badauka bere ondorena.

Baiña, bigarren kontua auxe da: ezin leiela edozeiñek ikusi, geiagoko barik,
film ori.»

(VII, Esamesak (5), ANAITASUNA, 51. zk.)

«Joan dan urrian, baztarrak guztiak dardaganean jarri ditue errusitar jente
zoliak. Zer dala-ta? Aspaldion beti dauke nundik edo andik ikara-antza sartzeko
aukera ta eretia. Oraingoan, badakizue guztiok, or goian bira-biraka jarrierazo
daben satelite edo ingurari ori dala-ta. Mundu-bola onen inguruan beste mun-
dutxu txiki-txiki bat, baiña gizonak asmauta eta eginda.

Iretargitxu gorria eta Sputnik izenak ezarri deutseez. Arrezkero, amerikanuak
or jabilkuz jo ta su, besteak baiño eskasago izan nai ezik. Bakerako balira asma-
kizun orreek, eta ez gizonen kalterako…»

(IV, Esamesak (2), ANAITASUNA, 43. zk.)

«Leengo batean, or mediku batek, itzelak esan ditu guk, erri aundian bizi
gareanok ditugun arrisku eta kutsu eta zer kaltegarriak dirala-ta. Autsak, keiak,
lurrun eta gasak, zaratak… ainbat eta ainbat gauza onuragarri ez jakuzanak
gizonoi.

Batez be, Bilbo inguruko lantegiak, olak, fabrikak, kaleetako ainbeste auto-
mobillen gas zikiñak… Erri txikietan, basa geiago izango dozue kaleetan eta bide-
etan emengo kale ederretan baiño. Alan-ta guzti be, erri aunditakoak, amaika aize
zatar sartu bearra dabe euren bular eta birietara.»

(VII, Esamesak (5), ANAITASUNA, 51. zk.)

«Udea eldu jaku, noiz edo noiz. Beti gertetan da ori, aurreratxuago edo gero -
txuago. Gorputzeko azalak narru baltz biurtuteko eretia izango dogu emendik
aurrera.

Zelako modea izango ete da aurtengoa? Emakumeak prenda bat ala bi ata-
rauko ete deuskuez ondartzetan? Bi dirala entzun dogu. Baiña oiñetakoak bere…
kontuan izan bear direala.

ANDRES URRUTIA



139

Onelako esanak, niri neuri, basamortuko soiñuak iruditzen jataz. Bestela
zoaze itsasertzetara. Antziñako praka luze ta gona belauneraiñokoak amaitu zoa-
zan!... Gaurkoan, antziñagokoen modak ditugu. Erropa urri ta motxak, eta ez
ostera merkeago egitearren. Jantzi bata eguzkitan egoteko dabe emakumeak; eta
beste bat uretara joateko. Eztakigu irugarren bat ete daben urteten dabeneko...»

(VII, Esamesak (5), ANAITASUNA, 51. zk.)

4.4. Euskal kultura

Arreta berezia eskaintzen dio Erkiagak euskal kulturaren gaiari. Hartara,
Azkue zenaren aldeko gorazarrea eskatzearekin batera, geroan Lekeition egin zi -
tzaionaren berri ematen digu, bera ere parte-hartzaile zela.

«Aspaldi ANAITASUNAn eskatutakoa, bete da itsasondoko Lekeitio erritxuan.
Joan dan Andra Mari egunez, ango seme ospatsu ta euskaldun aundi Azkue
zanari, kale bat eskeiñi dautse eta antxe dago kale-ertzean arlandu eder bat aren
izena ezarrita dauala. Aren jaiotetxean beste arri bat jarri eben.

Orren ostean, ango Gora-Buru antzokian berbaldiak izan zirean.

Alkateak leenengo itz egin eban, «Azkueren irakasgo» edo katedra bat errian
sortuko ebala agindu euskun, beti-betikoz, euskera irakasteko. Gero, erriko seme
bik berba egin eben. Bata, Elorrioko parroku jauna izan zan, Zamora jauna,
eta Azkue nor izan zan adirazo eban. Eta besteak, azkena emon eutsan jaialdi
areri –auxe idazten diarduanak–, lekeitiar aundi aren asmo batzuk, aren idaz-
lan pi txi batzuk irakurriaz eta euskeraren alde errikide guztieri biotzez dei egi-
ñaz.»

(VII, Esamesak (1), ANAITASUNA, 41. zk.)

Ez dira hor bukatzen euskal kulturaren kontuak. Aitzitik, Bilbon egin zen eus-
kal astearen berri ematen digu. Txistulariak, harri-jasotzaileak eta kantuak –hain
zuzen ere, agintariek onartzen zituzten bakarrak– izan dira, nahiz eta euskara
ostenduta geratu. Horrexek kezkatzen du Erkiaga.

«Egin da emen, Bilbon, «Euskal astea» deritxona. Beste eginkizun guztien
gaiñetik, txistularien jarduna izan zan gauzarik entzungarriena. Oraindiño zeo-
zer sentiduten dabe lur onetako lagunak; emengo zeren gorabeerea adirazo nai
dogu.

Indarketak-eta bere, izan dira, eta oneetako gizonak, oneek bai, euskaldunak
izan dira eta euren izkuntzan –geure izkuntzan– zabaldu ditue deadar ta zapa-
rradak Arenaleko moilla-ertzean. Gabetan bere, ederto kantau dabe Bizkaiko erri
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askotakoak, gizon eta emakume. Atsegiñez sumau dogu euren kanta gogozkoen
artean, gureenganako izan daben jita ta joerea.

Eta orrenbestean, amaitu jaku… “Euskal astea”. Euskera urri, baiña...»

(VII, Esamesak (1), ANAITASUNA, 41. zk.)

Euskal antzerkiak, bere kuttunak, badu kronika luzea, ondarroar talde batek
eginiko lanaren kronika, hartan ere. Talde hori Augustin Zubikarairen zuzenda-
ritzapean ibili zen, jende asko bildu zuela bere emanaldietan.

«Ikusi doguna ta entzun doguna isilik gordetekotan ez gagoz. Euskaldunen
zabarkeriaren zikintzatik, indar barri ta sendoak sortu dira bein eta berriro.

Oraingoan, emen, Bilbon berton ikusi barri dogun teatru-agerkizunaz zeozer
idatzi bear dogu. Talde baten ekiñaldi txit ederrak zirikatuten gaitu. Emen izan
dogu Ondarroako Euskal Talde txalogarria, Zubikarai azkarra buru izanik. San
Josepe egunean ain zuzen, jente ugariren aurrean, geiagorentzat be, tokia bazan
arren.»

(VIII, Euskal antzertia goirantz: Ondarroako taldearen jardun bikaiña,
ANAITASUNA, 59. zk.)

Erkiagak honako ezaugarriak azpimarratzen ditu emanaldiaren harian, eta
batez ere geroko euskal antzerkiaren ardura erakusten du, lan gehiago egiteko
gogoa plazaratuz.

«Eta azkenez, itxaropen gozo batek leunduten dauan esanaldia agertuko
deusku, kuadru bakoitzaren aurretik leen bere iragarri deuskun gizon zintzoak,
olerkariak. Pizkundearen erraiñu argitsuak beteko ditue antzokia ta ikusleen bio -
tzak. Kristo biztu da; bera da gure poza. Aleluia zaratatsu ta ezagunean amaitu-
ko da amar ataleko sail goragarria.

Erakusbide mamiña emon dabe ondarrutarrak, gure teatruan egin leiteken
beste alderdi bat biziro ta jator agertuerazoaz. Jarrai begie bide orretaz. Artezkaria
ez dabe makala eta euren oraingo goraldi onegaz ez daitezala naikoa eginda gel-
ditu.»

(VIII, Euskal antzertia goirantz: Ondarroako taldearen jardun bikaiña,
ANAITASUNA, 59. zk.)

Olerkigintzan ere gailendu zen Erkiaga. Izatez, horixe da lehen bolada horren
azken testua. Erkiaga Bizkaiko bertsolarien txapelketan epaimahaikoa izan da eta
berbizkunderako itxaropena papereratzen du.
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«Ugaritu ta obatu dira
bertsolariak Bizkaian,
neurri kontua badakie-ta
puntu zuzena amaian;
bertsoak errez asmetan dabez
bai plazan eta bai maian,
egoki jakoz gure Erriari
oraiñaldiko garaia.»

(IX, Bizkaiko bertsolariak, ANAITASUNA, 65. zk.)
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Erkiaga, ezkerretik hasita lehena; ondoan, Alfonso Iri-
goien lepoz eta eskuinean, Nazario Oleaga. 60ko
hamarkadan Markinan eginiko Bizkaiko bertsolarien
txapelketa batean.

Hau ere bertsolari-
txapelketa horreta-
koa.
Erkiaga, zutunik,
bertsolari eta beste
epaimahaikoen
erdi-erdian.
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«Bizkaia orain, zorionean,
emengo zeren egarri,
bertsotarako antxiñan legez
zaletasuna ugari;
odol gurea eztaigun uka,
eskubideak aldarri,
gure artean, Jaungoikoak nai,
euskeraz beti alkarri.»

(IX, Bizkaiko bertsolariak, ANAITASUNA, 65. zk.)

4.5. Euskararen Eguna

Agian, artikulurik harrigarriena, egun-egunekoa baita horko esana. Zer dela-
eta abenduaren hirua Euskararen Eguna? Erkiagak irmo erantzuten du eta 1957.
urtean Bilbon egin zenaren berri ematen du xehe-xehe.

«Edozek dauko gure egunotan bere eguna. “Misiñoien eguna”, “Liburuaren
eguna”, “Irakaslearen eguna”, “Umearen eguna”, “Amaren eguna”… eta abar.

Gure euskera maiteak be, bear eban bere eguntxua, eta orain dala bost urte-
edo, kanpoan dagozan euskaldunak asmau eben egun ori aukeratzea. Eta bada-
kizue noiz izaten dan “Euskerearen eguna”?

Illaren iruan izan zan Frantzisko Xabierren jai-eguna. Eta orduantxe izan oi
da gure berbetearen jaialdia be.»

(IV, Esamesak (2), ANAITASUNA, 43. zk.)
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«Emen, Bilbon, meza bat izan zan, eta bertan euskeraz esan zirean alkar-jar-
dun edo dialogoak, euskeraz idazkia eta barri ona, euskeraz kanta gozoak.

Egun orretan asmo barria artu genduan, beste urtebete osoan, euskeraren alde
jo ta su ekiteko.»

(IV, Esamesak (2), ANAITASUNA, 43. zk.)

5. GURE ARGITALPENA

Erkiagaren arteragoko kazetari-lanen argitalpenetan erabili nituen transkrip-
zio-irizpideak erabili ditut oraingo honetan ere.

Nire helburua jatorrizko testuei estu-estu jarraitzea izan da beti, hau da, ahal
denik eta grafia-aldaketarik gutxien egitea. Esaterako, ñ (beiñeko, gaiñetik, antziña-
ko, etab.) zein ll (illabete, teillatu, mailla, etab.) grafiak gaurkotu barik datoz, edota
ez adberbioa eta aditz laguntzaileak elkarri itsatsirik azaltzen dira (eztautsagu, ezta-
go, eztau, etab.).

Puntuazioan bertan ere ez da eskurik askotan sartu, bokatiboen erabileran,
galdera- eta harridura-zeinuetan eta aparteko kasuren baten-edo izan ezik. Hona
hemen esaldi batzuk adibide gisa: ¡txaka! > txaka! (II); konkortuta mutil! > konkortu-
ta, mutil! (VI); ondo itota egoan bai, > ondo itota egoan, bai, (VIII); edota, etxean ager-
tuten dabena, be, > etxean agertuten dabena be, (VIII).

Bada, ostera, zeinu ortografiko bat zeharo aldatu izan dudana; gidoiaren era-
bileraz ari naiz. Batzuetan kendu, beste batzuetan erantsi, gidoi-aldaketak sarri-
sarri egin beharra izan dut. Ez dira, baina, eginiko aldaketa guztiak hona ekarri-
ko, ugari baitira; nahiko izango dituzu, bada, honako etsenpluok:

I: bein beiñeko > bein-beiñeko, 1936-ko > 1936ko, eliz-irakurgaiak > eliz irakurgaiak.
II: gabiltzan-artean > gabiltzan artean, apal apal > apal-apal, dirudi ta > dirudi-ta.
III: Euskal-astea > Euskal astea, Andra-Mari > Andra Mari, dei-egiñaz > dei egiñaz.
IV: bear modu > bear-modu, Xabier-en > Xabierren.
V: paitearenak-bere > paitearenak bere.
VI: buru-austeetan > buruausteetan.
VII: Atletikoen-gaitik > Athletikoengaitik, makal-antzean > makal antzean.
VIII: ume-kondo > umekondo, azken-aldiko > azkenaldiko, Pilatos-en > Pilatosen.

Berba-kateak ere gaurkotu ditut, hau da, hitzak banatu edo batu egungo
arauak aintzat hartuz. Kasurako: bear ba da > bearbada (I), eriotzararte > eriotzara arte
(I), ba dogu > badogu (II), ezarren > ez arren (IV), ezezik > ez ezik (V), danezkero > dan
ezkero (VII), zer esan > zeresan (VII), etab.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE
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Grafia-zuzenketaren batzuk ere egin ditut; banakak dira eta ia denak /z/ eta /s/
hots frikatiboei dagozkienak. Konturako: yakun > jakun (II), askenerako > azkenerako
(II), sarratuta > zarratuta (VI), inkeza > inkesa (VIII), edota zazkar > saskar (VIII).

Bestetik, eta transkripzioaren gaineko azalpenak albo batean utzirik, testueta-
ko lexiko bitxiari erantsi zaizkion oin-oharrak aipatu behar dira. Oin-oharrok
orduko neologismo askotxori eta bizkai euskarazko zenbait hitzi lagundurik
datoz, irakurketaren mesedegarri eta aberasgarri. Hala: elizti: ‘gramatika’ (I),
dubarik: ‘doarik’ (II), bero-neurkin: ‘termometro’ (II), alkar-jardun: elkarrizketa
(IV), korkotx: ‘lepoker’ (VI), edota eder-ukitu: zirrara (VIII).
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I

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

35 zk., 19561

Azkue euskaldun aundiaz
Lekeitio zorretan dago

Zein ete dau gai pozgarriagorik, oraingoz, euskal idazle batek, R. M. Azkueren
gaiñean jardutea baiño?

Olantxe da. Ta ganera, badogu poz ori berarizkoago2 ta barrukoago egiteko
errazoi ta ziorik3. Gaur aitatu ta goratu nai doguna errikidea dogulako, Lekeitioko
seme, ain zuzen be.

Aldi onetan gure Eliza Amak liburu santuetan aitatuten dauan antzera esan
giñei: «Poztu zaitez ba, Lekeitio; zeu uri txikia izanik, euskaldun andienetako bat
zure magalean sortu izan dozulako».

Ta ez sortu bakarrik, azi ta bizi be, geienbat, Lekeition egin zalako. Batzuetan
kanpoan ibili arren, aren gogo ta maitasuna uneoro bere sorterri kutunagan eban-
ta. Ona zegaitik. Udaro, iru-lau illabete egoten ekian bere baztertxuan. Eta bera
beti egon oi zan lekuan, Euskaltzaindiaren etxe zabalean, Bilboko Erriberako bere
langelan zituan lagunik kutunenak, oneixek ziralako: iru foto eder, irurak Lekei-
tiokoak.

Eurotarik bata, luzangea da, lau zatiz ornidua; portu osoa erakusten dauskuna
alderen alde, eleiza ostetik asi eta ipar-moilla muturreraiñokoa. Antxe agiri da,
bera azken urteetan bizi izan zan etxe gora ta liraiña. Jaio zan etxea ezta an agiri,
baiña bai Konpañiako elizearen teillatua. Onen ondotxuan dogu aren jaiotetxea.

Bigarren argazkian, plazea, elizaurrea ta kaia agiri dira. Eta irugarrena, Lekei-
tioko altara nagusi gotiko ospatsuarena da. Aurrez aurre, bere pianu ganean euki-
ten eban gure apaiz euskaltzale ta erri-maite zintzo arek.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

1 Berrargitaratua: «Azkueri gorazarrea», in Idatz & Mintz. Literatur atalen sorta, 45 zk., 2008, 44-48 or. (Testu-prestatzailea:
Andres Urrutia.)

2 berarizko: aparteko, bitxi.
3 zio: zergati, kausa.
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LEKEITIOREN ZORRA

Bearbada, ezta gure jaioterrian onen ereduko edo neurriko gizonik sortu izan.
Dana dala, mundu guztian zear, filologi jakintsuen artean gure erritxua ezaguna
baldin bada, Azkuegaitik da. Eta Euskalerrion berton bere, gure Don Resurrec-
cionen maillako gizonik, gitxi bai gitxi izan da. Arrokeririk bage, orra egia esan.

Zor aundia dautso, ba, gure jaioterriak bere seme gaillen ta andi oneri.

Lekeitioko Udalak erdi erabagita-edo dituan asmuok, albait leenen bete ta
egiztau bear leukezala dirudi: Azkueren izena kale ederren bateri ezarri; aren jaio-
tetxean arlandu txairo4 bat ipini eta aren gomutaz, ta leku egokiren baten irudi
ikusgarri apain bat jaso. Eta Errikoseme Kutuntzat izentau.

Bere erria ainbeste goratu dauanak, ori ta geiago be, ondo merezi daualako.

GURE GIZONA

Lekeitiarra zan aren aita, Eusebio Maria, maisu arti eta euskal olerkari bikai-
ña. Onen omenez, 1936ko bagillean5, au idazten dauanak, itzaldi labur baten
ondoren, gomuta-arria agertuteko atsegiña izan eban.

Ama, mundakarra izan zan, Mari Karmen Aberasturi. Jaio, 1864gn. abuztuaren
bostean jaio zan, Apalloa kaleko goienengo etxean, goruntz igonik eskumatara.

Bere jaiotegunez, urtero ekian joaten etxe maite orretara, ordu bat edo bi ber-
tan egoteko asmoz, an bizi ziran adiskideen artean. Biotz samurra iragarten dauan
egikera6 bakana...!

Aitak, bere jakintza gaiak irakatsi eutsazan, Nautika kontuak. Baiña andik las-
terrera abadekigintzan jardun eban abade egin arte, eta Teologiako doktore,
ganera. Arrezkero, euskera-miñak jo eban burutik beatzetaraiño, eta baita musika-
zaletasunak be.

Aldi aretan, Bizkaiko Diputaziñoiak euskerea goratu ta indartu nairik, euskal
katedra bat sortu eban Bilbon. Bost gazte gartsuk agertu eben euren burua, eus-
kal maisu izateko. Eurotariko iru oso ezagunak izan ziran andik aurrerantzean:
Arana, Unamuno ta Azkue, il ziranez izendatuak.

Gazterik il zan Arana; alabaiña, euskal soloan lorratz bizia ta bere eskola utzirik
eta idazle ugariren azi izanik Unamuno bere, euskaltzale gartsu izan zan gaztetan,
geroago garrik eta surik barik gelditu arren.

ANDRES URRUTIA

4 txairo: dotore, apain.
5 bagil: ekain.
6 egikera: egite, jokaera.
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Azkuek lortu eban zeresan ugari ostean, katedra ori. Ta ordurik eta eriotzara
arte, urte luze ta luzeetan, bai zintzo ekin be, euskera-maisutzan…!

LIBURU JAKINGARRIAK

Ainbat eta ainbat liburu eder agertu izan ditu R. M. Azkue abadeak.

Batez be, euskal iztegi nagusia, Diccionario vasco-español-francés (DVEF), izan da
aren emaitzik joriena. Orain dala berrogetamar urte agertua, tomo bitan. Beste
edozein gizon jakitunek esana, barriztau daigun: gizon pillokada batek egiteko lan
ikaragarria dana, bakar batek egin eban, geure erritarrak.

Norbaitek esan ebanez, liburu ori argitaratzean, asmo zolia izan eban, ganera:
arean, gaztelaniaz ez ezik, prantsesez be, egitea. Orrek ezagutuerazo dau arrezke-
ro geienbat, Europan eta mundu zabalean, gure euskera zaar eta baliotsua.

Beste iru lan bere, ezin neurtuzkoak izan dira, andi, bikain, mugabakokoak:
Azkuek egiñak lan etenbagean.

Galtzeko arriskuan ebiltzan gure kanta ta abestiak, euren musika eta letraz ba -
tzeko, dei bat egin eban Bizkaiko Aldundiak. Gizon azkar bi agertu ziran, bakoi -
tzaren sorta ederrak bildu ta aukeratu ondoren. Azkuek milla ta geiago kantaz egi-
ñiko txorta ederra; Aita Donostiak beste txorta jakingarri ta mamintsua. Gizon
biok joan jakuz alkarren ondorik, Euskalerria miñez ta atsekabez ta utsune bete
eziñekoz utzirik…

GRAMATIKA LANAK BARRIRO BE

Musika-arloa ain maitagarri ta begiko jakon arren –konpositorea be, etzan
makala-ta–, barriro be jo ta su ekin eutson Azkuek gramatika-lan astunetan.

Artean, gure Euskaltzaindia, Euskal Akademia sortu eben Oñatin, Españiako
azkenengo erregearen aurrean, 1918 urtean. Eta alan bear-ta, lekeitiar euskalaria
aukeratu eben maipuruko beste gizon argi askoren artean: Kanpion, Elizalde, Kar-
melo Etxegarai, eta abar. Asierako lan nekagarria egiteko guk orain ez dogun
kemena eben gizon errime7, adoretsu ta aobatekoak.

Andik urte asko baiño leen emon eutsan euskereari, bigarren liburu baztertu
eziñekoa: Morfología Vasca izeneko elizti8 ugaria. Idazkera batasunerako bidea be,
agertu euskun, aren eritziz, egokiena zana: gipuzkera osotua, ulerterrezena dala-
ko.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

7 errime: sendo; trebe.
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Azkenengo lanetan ederrena, Euskalerriaren Yakintza izan da, lau tomo lodi
mamintsutan euskaldunen siñiskera, oitura, ipuin, esakera ta osakaien9 barri.

Lanok badabela akatsen bat edo beste? Jakiña ba, gizonen lana ez ezik, gizon
baten lana izan dalako. Baiñan zelako lana! Siñistu eziñekoa, benetan be!

Berak eratutako izena da ‘Neguri’, gaur aundikien erri apain biurtutakoa.

Madrilleko Academia Española dalakoan, izkeltzain10 egin eben 1928gn. urte-
an. Pariseko ta Alemaniako ta Errusiako bazkuna jakintsuetako tarteko be, bazan.

Teatru-lanak be, egin zituan: letra ta musikea, guztia berak asmaurikoa. Zar-
zuelen artean agergarriena, ta ezagunena, Vizcaitik Bizkaira da. Opera bi be, egin
zituan: Ortzuri ta Urlo, au euskeraz, erderaz ta alemanez.

Eliz irakurgaiak, kantak, ume-antzerkiak, nobelak: Bein da betiko, Ardi galdua,
Latsibi –au agertu barik oindiño–, iztegi txikiak, gramatikak, aldizkariak…

BIDEBAGEKERIA ZUZENTZEN

Lanik geienok laguntzaille eskasez edo bakar-bakarrik egiñak zituan. Ezta era-
rik onuragarriena izan euskerarentzat bakartadeko ekintza ori.

Barru aundiko ta adore aparteko gizona izan zan, nunbait bere! Sarri askotan
bidebagekeriz, euskaltzale izeneko askok urteetan eta urteetan baztertuta, eta
zapaldu gurarik lez izan eben gure gizona. Mingotsa da esanbearra, baiña egia da.
Guzurra dirudi gizon aren erri-maitetasuna norbaitzuen ao-miñak zalantzan ipi-
nia...

Bidebagekeri ori eta esker gaizto ori, ostera, aren eriotza ondoren, euskaltza-
le guztiok ao batez eta biotz batez zuzendu nai dogu.

Azkue ta euskerea gure biotzetan alkar bat egiñik jarri nai ditugulako. Eta ber-
berak D’Abadie euskaltzale aipatuari esan eutsan lez: BEIN ETA BETIKO.

Eusebio Erkiaga

ANDRES URRUTIA

9 osakai: osagarri.
10 izkeltzain: akademiko.
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II

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

36 zk., 1957

Geisorik dagoanak, osasuna gura

Eztautsagu bapere baliorik emoten osasunari, oiñen ganean bizkor gabiltzan
artean. Ori, berez eta dubarik11 jatorkula uste izaten dogu-ta, kanpoko aizeari bes-
te jaramon egiten dautsagu gure osasunari.

Eta arro-arro ibilten gara, au eta ori egiteko asmotan; biar ara joateko ustez;
urrengo astean zeregin batzuk amaituteko itxaropen osoz.

Baiña… guk eskatu ez arren, guk deitu ez arren, txaka!, alakoren batean, uste-
uste barik, orra nun agertzen jakun aspaldiko adiskide Geisoa, isil-isilik, aurretiaz
iragarri barik.

— Ene! Zer ete dot au? Burua, ariña ala astuna dodan, ezin igarri. Gerriak
bere, nagitasuna-edo, miña-edo... Begien logurea egunez, etzunteko gogoa. Eta
nik al dakit zeinbat zer!

Zer gertatu dala? Leentxoago esan doguna. Ezertxu adierazo barik, arrotza,
kanpotarra sartu dala gure gorputzera. Eta bein eldu ezkero, ez jako gustaten
bereala barriro aldegiterik.

Eta orduan asi oi da eztabaidea.

Arrotzak guregan, gure soiñean egon gura; ta guk, geiso dagoanak, leenbaile-
en kanpora bota nai. Guk puzkadak eta bira-birakak eta arnasaldi luzeak... Eta gei-
soak edo gatxak, isilik arean bere, bere leku ta bazter jakiñak ondo artu gura, geu-
regan alditxu baten ostatari12 egoteko asmoz.

Aspaldion, edonok dakigu osasun kontuan leengoak baiño geiago.

Galtzarpean ipinteko kristaltxua ez al dakizu zein dan? Or, teillatu-ganeetan
eta, burdiñazko burduntzi antzeko bat ipini oi dabe, aizea nundik datorren jaki-
teko. Aize-orratza deritxo ziri orreri. Guk, soin-termometru oni, osasun-orratza
esango geunskio izenez.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

11 dubarik: doarik.
12 ostatari: ostalari.
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Kristaltxu orrek, egundoko poza emoten dausku sarritan. Batzuetan, ostera,
atsekabea eta buruaustea. «Zergaitik ete dot nik gorputzean onenbeste bero?
Sukarra ete dot ba? Oi dan baiño berotasun geiago?» Eta egia: bero-neurkiña13

galtzarpean14 ipini eta…, kontxo!, 38tik gora an barruan dabillen zidarrezko arra.
Luzatu eta luzatu! Olakorik…!

Eta orduan…, agur gure amesak! Bertanbera gure bein-beiñeko asmoak. Oien
barruan sortu, izara artean batu, eta kitu… Eztago kalera urteterik.

Gatxak, laster arin igarten dau bere etorrerea sumau doguna. Eta badakizu zer
akiakula15 edo azerikeri egiten dauskun? Biaramon goizean apal-apal eta bigun-
bigun agertu sukarra ezkutau lez egiten dau; gabaz lorik egin ez baldin badogu,
goizealdean eta eguberdi ingurura arte edo, lo egiten uzten dausku.

Eta orrek, gure asmoak barriztau egiten ditu. «Au joan da, osatu gara ainbate-
an.» Baiña, bai zera! Ziri ederra sartu gero, arranotan gure Geiso jaunak!

Arratsalde erdian, orra, barriro bere, nun jatorkun astuntasuna, nekea, bero-
tasuna, sukarra!

— Nora eroan daustazue, ba, neure osasun-neurria, termometrua?

Barriren barri jarri daigun besapean. Minitu bat, bi, iru… Ondo ete dabil
orratzau, ostera? Gitxi igon dauala uste dot nik, buru onek eztanda egin bear daus-
tala dirudi-ta! Ia, barriro ipinita.

— Ai, ai, ai! Ori beste konturik da! Banengoan ba! Ogeta emeretzi baiño
marratxo bat gitxiago...! Biar goizean osagilleari dei egin bear deutsagu.

Osagille jaunak gizon zintzoak dira. Beti dagoz lanez gaiñezka . Beti, edo
beintzat, astean bost eta erdi egunez bai. Zapatu arrastian16 eta domekan geisorik
jarten baldin bazara, ori… zeure kontura izango da. Geisorik jarteko egun ego-
kienak dira…, osagilleak kanpoan edo jolasean edo atsedenean diralako.

Ingelesak euren lanak eta atsekabeak, astelenerako uzten ei ditue. Geiso jarri-
ko danak bere, beste orrenbeste egin bearko aurrerantzean…

Eta emen asten da gure oe-aldiko bigarren atala.

Izerdi, min, egarri, gogaitaldi17; orreek guztiok batetik. Eta bestetik, oraingo
zikilladak18. Bei eta idiei lez egiten dautsez orain gizonei bere, sastada19 ederrak.

ANDRES URRUTIA

13 bero-neurkin: termometro.
14 galtzarpe: besape.
15 akiakula: amarru, gaiztakeria.
16 arrasti: arratsalde.
17 gogaitaldi: asperraldi.
18 zikillada: sastako, ziztada.
19 sastada: ziztada, sastako.
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Arei akuluaz ziki egiten20 dautsen antzera, guri beste kristalezko tubotxu orrein
puntako orratz-mutur zorrotza sartzen dauskue mamiñean, edo zanetan bere bai.
Eta mamiñean danean, tira!, atximurkadatxua21 lez izaten da, baiña luzaroago
irauten dauana.

Ez, ostera, bein bakarrik, ez orixe. Egunero izan oi da joste au, ari bako joske-
ta au. Eta orduan bai, azkenerako, minduta ixten dauskue besoa, edo iztarra, edo
atzekaldea. Eta jesarrita egon nai, eta kontuak izaten ditugu...! Etzunda egon bear-
ko! Eta noiz arte? A, ori... beste morroiak esango dausku noiz. (Beste morroe ori,
Gatxa da, guregan bizi dan arrotza; goizetan sukar apala eta beekoa emoten daus-
kuna, eta illuntzean, 38, 39, eta abar iragarrierazoten dauskuna.)

Gaurko naikoa da, irakurle, eta urrengoan agertuko ditugu geisoaldiko beste
gorabeera politago batzuk.

E(usebio) Erkiaga
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20 ziki egin: ziztatu, akuilatu.
21 atximurkada: imurtxi, txatxamur.
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III

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

41 zk., 1957

Esamesak (1)

Egin da emen, Bilbon, «Euskal astea» deritxona. Beste eginkizun guztien gai-
ñetik, txistularien jarduna izan zan gauzarik entzungarriena. Oraindiño zeozer
sentiduten dabe lur onetako lagunak; emengo zeren gorabeerea adirazo nai dogu.

Indarketak22-eta bere, izan dira, eta oneetako gizonak, oneek bai, euskaldunak
izan dira eta euren izkuntzan –geure izkuntzan– zabaldu ditue deadar ta zaparra-
dak Arenaleko moilla-ertzean. Gabetan bere, ederto kantau dabe Bizkaiko erri
askotakoak, gizon eta emakume. Atsegiñez sumau dogu euren kanta gogozkoen
artean, gureenganako izan daben jita23 ta joerea.

Eta orrenbestean, amaitu jaku… «Euskal astea». Euskera urri, baiña...

*****

An, Olabeaga aldean eratu ta ipini daben «Gauzen erakusketea», orixe bai
dana ikusgarria. Industri astuna eta ariña, bakoitxa bere etxe berezietan, apain eta
txairo ikusi izan dogu. Erakusketa au VIIIgarrena izan da emen, eta aurrerantze-
an, urtero egingo da sasoi onetan, etxe ederrok orretarakoxe bakarrik egiñak dira-
ta. Eurotarik nagusienak, eun baiño geiago metro ditu luze, eta aberik edo eutsi-
garririk eztau bere erdian. Entzutea ezta, ostera, naikoa; ikusi egin bear da jakite-
ko.

*****

Aspaldi ANAITASUNAn eskatutakoa, bete da itsasondoko Lekeitio erritxuan.
Joan dan Andra Mari egunez, ango seme ospatsu ta euskaldun aundi Azkue zana-
ri, kale bat eskeiñi dautse eta antxe dago kale-ertzean arlandu24 eder bat aren ize-
na ezarrita dauala. Aren jaiotetxean beste arri bat jarri eben.

ANDRES URRUTIA

22 indarketa: indar-neurketak.
23 jit: zaletasun, grina.
24 arlandu: silarri.
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Orren ostean, ango Gora-Buru antzokian berbaldiak izan zirean.

Alkateak leenengo itz egin eban, «Azkueren irakasgo25» edo katedra bat errian
sortuko ebala agindu euskun, beti-betikoz, euskera irakasteko. Gero, erriko seme
bik berba egin eben. Bata, Elorrioko parroku jauna izan zan, Zamora jauna, eta
Azkue nor izan zan adirazo eban. Eta besteak, azkena emon eutsan jaialdi areri
–auxe idazten diarduanak–, lekeitiar aundi aren asmo batzuk, aren idazlan pitxi26

batzuk irakurriaz eta euskeraren alde errikide guztieri biotzez dei egiñaz.

Omen ori apal samarra izan da, benetan. Baiña nai danik ez danean, al dana
bearko. Zazpi urte barru, eun urte beteko dira Azkue jaio zanetik. Orduantxe-
edo…

*****

Mutillak, kontuz osasunaz barriro bere! Or ei jatorku, geroago ta urreago asia-
tar geiso27 kutsugarri ori, arako gripe dalakoa. Izan bere, Asia ori naitanaiez, gura
ta gura ez, modan dabil aspaldian. Baiña bai antziñan be. Sinismen-era geienak
edo guztiak, guganik urrenekoak beintzat, andikoak ditugu.

Gu geu bere, andikoak gareana dudarik eztago, jakitunak diñoenez.

Dana dala, gogor egin geisoaldiari, eta badaezpadan… gerra-denporan lez,
paittarra28 eskutik urrun barik euki.

Urrengora arte, eta txarto esanak parkatu.

Bilbotik

Erkiaga, E(usebio)

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

25 irakasgo: katedra.
26 pitxi: berezi, aparteko.
27 geiso: gaixotasun.
28 paittar: edari bizi, aguardient.
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IV

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

43 zk., 1957

Esamesak (2)

Joan dan urrian, baztarrak guztiak dardaganean29 jarri ditue errusitar jente
zoliak. Zer dala-ta? Aspaldion beti dauke nundik edo andik ikara-antza sartzeko
aukera ta eretia30. Oraingoan, badakizue guztiok, or goian bira-biraka jarrierazo
daben satelite edo ingurari31 ori dala-ta. Mundu-bola onen inguruan beste mun-
dutxu txiki-txiki bat, baiña gizonak asmauta eta eginda.

Iretargitxu32 gorria eta Sputnik izenak ezarri deutseez. Arrezkero, amerika-
nuak or jabilkuz jo ta su, besteak baiño eskasago izan nai ezik. Bakerako balira
asmakizun orreek, eta ez gizonen kalterako…

*****

Sarri be sarri esaten dakiz berba ederrak gure Aita Santuak. Oraingoan bere,
argi ta garbi adierazo deuskuz gizonak euren izakerea zainduteko dituen eskubi-
deak. Bakoitza, bakoitza izan bear da, eta ez ondokoaren antzekoa goitik eta bee-
raño. Eta erriak bere, ez dabe galdu bear euren barruko izakerea.

Gure denporako bardindu bearrak, ez dirala bidezko. Orra Erromako Aita
gurenaren33 esakera argiak. Guretzat bere, egoki datoz berba orreek. Euskalerriak
eztauko zetan galdu bere izakera eta antzik.

Barruko izakerea galdu ez arren, ganeko zerok noiztik noizera aldatu eta
barriztautea, ezta ostera ezer okerra. Eta orra ba, Pariseko jantzi-asmatzaille pun-
tarengoaren il-barria zabaldu da munduan, eta laster zabaldu be. Bai, irakurle;
Dior il da, eta moda-gorabeerak orain moteldu eta gusto barik lotuko ei dira.

ANDRES URRUTIA

29 dardaganean: artega, egon ezinik.
30 eretia: abagune, era.
31 ingurari: satelite.
32 iretargi: ilargi.
33 guren: santu.



155

Baiña, bai zera! Eztogu orrenbesterik siñistuko. Periodistak esaten dituen gau-
zak dira olakoak. Gizon bat galdu arren, barriren bat agertuko da.

*****

Emen dabilz bilbotarrak larri, musturrak oker eta surrak34 astinduta.

Zeozer izango da orren asiera ta zuztarra35. Bai, badakigu. Zera…, Athletiko
mutillak ez darabillela ganora aundirik eta…

Aurten be, naikoa lan izango dala talde edo ekipu ona atonduteko. Ori be,
ezta bear-modu txarto pagauten dana baiña… Gogorik ez? Nekatuta? Ez egoki?

*****

Arrantzale euskaldunak beti izan dabe maite itsasoa.

Ain zuzen be, euskaldun bat izan zan, munduari leenengoz bira osoa egin 
eutsana. Getariako semea, Elkano entzutetsua. Ameriketako lurraldeak topau ebe-
zanean be, antxe ebiltzan euskaldunak españar, portugaldar, italiarren artean.

Kolonegaz ainbat Euskalerriko seme joan ei zirean. Eta geroago, Legazpi eta
Txurruka eta ainbat eta ainbat euskaldun ibili dira itsasoak austen. Bizkaiko erri -
txuetan, arrantzale izan ezta be, edonun dagoz ur aundietan ibilitakoak; batzuk
nabegetan ibili diralako, eta beste asko Ameriketara-ta joan-etorriak egiñak dira-
lako.

Orrez ganera, eta orrez antziñago, euskaldunak amargarren mendean edo
bearbada leenago be, baloi edo arrain aundien atzetik eta makallauen billa, aspal-
diko denporetan ibiliak ei zirean Islandia eta Terranobako alderdi-inguruetan.

Eta orain, orra nundik nora, barriro be, euskaldun arrantzaleak emengo ure-
tatik urrenera doazan.

Afrika aldera, Dakar portu alderantz doaz, an atunetan eta egaluzetan jardu-
teko. Emen, Kantabrikoan, urrira ezkero, amaitu oi da atunetea. An, barriz, zezei-
lleraño ekingo deutse arrain artzen, bape suerterik badabe.

Ondo ibili, arrain asko artu, eta osasunez eta ondasunez etorri zaitezela guz-
tiok, beranduegi baiño leen!...

*****

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

34 sur: sudur; ahutz.
35 zuztar: sustrai.
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Edozek dauko gure egunotan bere eguna. «Misiñoien eguna», «Liburuaren
eguna», «Irakaslearen eguna», «Umearen eguna», «Amaren eguna»… eta abar.

Gure euskera maiteak be, bear eban bere eguntxua, eta orain dala bost urte-
edo, kanpoan dagozan euskaldunak asmau eben egun ori aukeratzea. Eta badaki-
zue noiz izaten dan «Euskerearen eguna»?

Illaren iruan izan zan Frantzisko Xabierren jai-eguna. Eta orduantxe izan oi da
gure berbetearen jaialdia be.

Il zanean, an Indietako lur beroetan, bere azkeneko itzak, euskerazkoak izan
ei zirean, Xabier deuna euskalduna zalako, geu langoxe euskalduna. Orregaitik,
nor zaindari ta jagola oberik, bera baiño, gure euskera maitagarriak?

Emen, Bilbon, meza bat izan zan, eta bertan euskeraz esan zirean alkar-jar-
dun36 edo dialogoak, euskeraz idazkia37 eta barri ona, euskeraz kanta gozoak.

Egun orretan asmo barria artu genduan, beste urtebete osoan, euskeraren
alde jo ta su ekiteko.

Erkiaga, E(usebio)

ANDRES URRUTIA

36 alkar-jardun: elkarrizketa.
37 idazki: epistola.
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V

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

45 zk., 1958

Esamesak (3)

BAKE BILLA

Erri andietako agintariak ara ta ona diardue bake billa. Ez da erreza bake ori
topautea. Bakea, ain zuzen, kalean edo aidean aurkitzeko gauzea ez dalako.

Gizonak barruan bake gogoa baiño, naaste- ta asarre- gogoa ez ete dauko
sarriago? «Geu nagusi, edota bestela musturrak ausi», diño esaera batek, ta argi ta
garbi esan be. Bakearen alde ete gabiltz, ala indartsuagoaren alde joan ezkero
obeto biziko garealakoan? Indarra be gauza iragankorra da. Ezta beti bardin dago-
ana. Zuzentasuna, ostera…

OBAKUNTZAK

Gure baserriko gorabeerak obatuteko sasoia noiz izango ete dan galdetu deust
leengo batean baserritar batek. Langilleak-eta ba ei dabe batetik edo bestetik
laguntasuna. Industria andiak be alkar ondo koipeztuten dakie guztien onerako
–euren onerako esan gura dogu– izan daitezan euren artu-emon38 eta erabagiak.

Eta Euskalerriko basetxeak eta lurreko lanak zer aurrerakuntza egin dabe
aspaldiko urte luzeetan? Beste paper baten ikusi doguz lantxu politak gure base-
rritarren alde egin leitekeana agertuaz. Komeni izango litzake gure ANAITASUNA

onetan –zerorreek ondo dakizanen batek esanda– asmo on batzuek agertu, ikasi
ta irakastea.

BIZIMODUA GORANTZA

Onek emoten deuskuz kontuak, onek. Egunero jan bear, eta bear dana ta nai
dana ezin errez topau. Okelea ezta egunero jan leitekeana, ez ona eztalako, pol -

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

38 artu-emon: harreman.
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tsak zimel39 dabiltzalako baiño. Arraiña, ez merkea berau, askok ikusi be ez dabe
gura, batez bere umeak. Umetan arrainzale ezta iñor izaten. Azurrak, bizarrak,
azalak… zeinbat gauza iguingarri40! Eta arrautzak nun dagoz eta zenbatean? Oil-
loarenak ez ezik paitearenak41 bere jango leukeez erri andietakoak. Bai orixe.
Jantzi? A ori bai. Ori edonok egiten dau gaur egunean. Dotore, txairo ta apain
gero! Jan? Gaur baru, biar erdi ase. Txarribodatxuren bat izango bagendu ama-
bostean bein-edo..., ez giñakez txarto ibiliko, urdaillak eta gibelak zintzo
erantzuten daben bitartean.

Erkiaga, E(usebio)

ANDRES URRUTIA

39 zimel: hutsik.
40 iguingarri: nazkagarri.
41 paita: ahate.
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ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

47 zk., 1958

Esamesak (4)

Plazako bazter batean, autu42 luzean ikusi ditut gizon bi. Nortzuk? eta, bata
Txomin, an bertan denda zabal ederra daukana; eta bestea, Urizargoiko basetxe-
an bada ba, gizon patxadazkoa? Ba, berbera, Peru esangiña43.

Jakinguraz44 jarri nabe gizonok, eta isil-isilik euren ondotxura joan natxake.
Auxe iñoan Txominek ni euren albora naizanean.

*****

— Errien arteko adiskidetasuna, ezta gero auntzaren gaberdiko eztula.

— Bai, erriak alkarren adiskide izateko, geu gizonok izan bearko leenago.

— Ezta ez, gauza erreza.

— Ez, zuek kaletarrok beti zaree gu baserritarron kontrako.

— Olakorik; ointxe esan dozu egi galanta! –zirautsan Txominek, barre-karkai-
xa45 zabala egiñaz–. Gu baserri ingurura ezkero, laster dakizue zuek esaten:
«Bai, ointxe be, kaletar txankameeok46 ezer onik ba ete dakarre, gero?».

— Adiskidea! Txikitan jakin ez oi dan gorabeera asko, jakin oi da geroago.

— Ezta guzurra ori be. Ba, leen esan deutsudan lez, orain erri aundien artean,
zera, zingo47 aundiko batzarren bat egin bear ei dabe; arako… alto nivel
deritxena.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

42 autu: berbaldi, hizketa.
43 esangin: esaneko.
44 jakingura: jakin-min.
45 barre-karkaixa: barre-algara.
46 txankamee: hankamehe.
47 zingo: sakonera; garrantzi.
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— Altu ni be! Bai, naikoa asi giñean-ta, luzatu bearrik eztogu geiago, guk bei-
ñipein.

— Zuek baserritarrok, antziñako eran zabiltze oraindiño gauza askotan. Bate-
ko laiak, besteko atxur ta kakoak… Erri aundietan gauza asko, makiñen
bitartez egiten ditue; beiak eurak eratsi bere bai.

— Beiak erastea, elitzateke gauzarik gaitxena izango…, errapeak ondo beteak
euki ezkeitiño48.

— Ai, au da Peru! Zure ideko Peru Abarkaren tertzioan badakizu zuk bere…

— Bearko jakin. Lanari iges egitea, guztiontzat izango litzateke gustokoa;
baiña ekin egin bear, jango bada…

— Guk dendariok be, badogu naikoa elorrio49. Beti gauzak gora eta gora, eta
erosleak beti aserreka.

— Baiña erosleak dendara datozan bitartean, dendariak nasai50 lo egiten
dabe.

— Ez gero pentsau be egin, dendara datozan guztiak fiñean emoten dabenik
daroenaren ordaiña. Bai zera! Badagoz bazterretan egon... zelako gibelak,
baiña!

— Baserritarren artean ezta, orraitio51, olangorik jazoko.

— Zuen artean bere, ez uste izan, gauzak leengo bestean dabiltzanik. Ez al
dakizu gaur eskuarte52 ugaria bear dana, bai jazteko, bai jateko, bai… bate-
ra ta bestera ibilteko? Ara: nik, ogei urte bete nituan arte, Bilborik ikusi
bere ez neban egin... erretratuan izan ezik. Eta oraingoak zer? Oraingoak...
dendak zarratuta dagozan egunean bere, Bilbora joaten dakie: partidua
dala, zine nabarmentxua dala, dantzaleku andiagoen guraz dagozala, eta...

— Bai, gu bere, amaika bidar bolaka ibili izan oi giñan, emendik urten be egin
barik. Orain, etxagok olako konturik. Orain, oin bikorik gitxi jagok, egon
be. Edozeñek dauko bere txirringutsa53, edo vespa… badaezpada.

— Alperrik erriko abadeak beste gauzarik esan: jai-eguna ezkero, eurrezean54

gazteak erritik urrun, eta erloju barik ganera, mutil, erloju barik. Sarritan…

ANDRES URRUTIA

48 ezkeitiño: ezkero.
49 elorrio: atsekabe.
50 nasai: lasai, patxadaz.
51 orraitio: haatik, hala ere.
52 eskuarte: baliabide; diru.
53 txirringuts: bizikleta.
54 eurrezean: ugari.
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etxera orduan, illuntzea dala uste izan, eta orra ba egunsentia, gizon, egun-
sentia!

— Ta zelako soiñuak eta zelako kantak! Nik iñoiz, radiotik entzuten ditut ba -
tzuk, eta, ene bada! Leengo batean, kristiñau antzik bere ez eukan baten
kantea zala-ta egon nintzan, konkortuta55, mutil!, zelan edo alan akabauko
ete zan-ta.

— Korkotxen56 bat edo besobakoren57 bat ete zalakoan?

— Nik bere orixe pentsau neban. Baiña, azkenerako, edozer eukan, mutil.
Onela asten zan kantea: «Tienes ojos, tienes labios...». Zer gura ta axe…!

— Lotsarik?

— Orixe ez neuskizu esango. Ganera, oingo gazteak… bear bere ez ei dabe lo -
tsarik, ez neurririk, ez… erlojurik.

— Orreek bere, zaartuko dituk, eta orduan asiko dituk gazteai lotsea eska -
tzen… eurek iñoiz emon ez-ta!...

*****

Barregura aundiaz egon nintzan Peruren eta Txominen kontuak entzuten,
baiña azkenerako, neu bere, buruausteetan jarri ninduen.

Oraingo gazteak!... Oneek uste dabe euren aurretikoak guztiz tentelak izan
zireala. Eta aurkitu dogunik geiena, aek emon eta itxi deuskuena izan, barriz58!

Erkiaga, E(usebio)

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

55 konkortuta: aho bete haginekin, zurtz eginda.
56 korkotx: lepoker.
57 besobako: maingu, eskumotz.
58 barriz: ostera, barren.
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VII

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

51 zk., 1958

Esamesak (5)

Bakoitzari berea emotea, zuzentasunaren zuztarra ta asierea dan ezkero, orain,
aurtengo ostikoketa59-aldia edo futbol-aroa amaitu da-ta, udazkenean esan gen-
duana, izan be, osoro60 aldatu ta beste modu batean jarri dala esan bear.

Arako Athletikoengaitik adierazo genduan orduan, makal antzean eta nekatu-
ta edo ez egoki ebiltzala. Baiña, uda inguruan, kereixak lez-edo, eldu egin dira, eta
orra ba, kopa galanta ekarri deuskue Bilbora.

Emen ingurukoen poza ezta makala izan. Bai seguru be! Sekulakoak emon
deutsez euren jolas-arerioari, eta aurrera, mutillak. Egundoko poza ta zaparra-
dea61 izan genduan ona eldu ziranean. Ia, ba, urrengorako be gertu egon, antzi-
ñan lez.

*****

Udea eldu jaku, noiz edo noiz. Beti gertetan da ori, aurreratxuago edo gero -
txuago. Gorputzeko azalak narru baltz biurtuteko eretia izango dogu emendik
aurrera.

Zelako modea izango ete da aurtengoa? Emakumeak prenda bat ala bi atarau-
ko ete deuskuez ondartzetan? Bi dirala entzun dogu. Baiña oiñetakoak bere…
kontuan izan bear direala.

Onelako esanak, niri neuri, basamortuko soiñuak iruditzen jataz. Bestela zoa-
ze itsasertzetara. Antziñako praka luze ta gona belauneraiñokoak amaitu zoazan!...
Gaurkoan, antziñagokoen modak ditugu. Erropa urri ta motxak62; eta ez ostera
merkeago egitearren. Jantzi bata eguzkitan egoteko dabe emakumeak; eta beste
bat uretara joateko. Eztakigu irugarren bat ete daben urteten dabeneko...

*****

ANDRES URRUTIA

59 ostikoketa: futbol.
60 osoro: guztiz, erabat.
61 zaparrada: iskanbila, zalaparta.
62 motxa: labur.
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Kristautasuna indartzeko, gazteen artean sortu dira aldrak63 eta lagun-taldeak.
Kurso batzuek egiten ditue, eta dakiguzan gauza asko ta asko, barriro gogora eka-
rri eta batez bere, ia noiz benetan jarriko ditugun geure gizartean.

Aspaldiko urteetan teoria franku64 daukagu inguruetan. Baiña emoirik65 edo
etorkiñik lar, eztogu susmauten. Dana dala, gazteon ardurak eta urduritasunak
gure txalo ta abegi66 zintzoena izan begie.

*****

Leengo batean, or mediku batek, itzelak esan ditu guk, erri aundian bizi gare-
anok ditugun arrisku eta kutsu eta zer kaltegarriak dirala-ta. Autsak, keiak, lurrun
eta gasak, zaratak… ainbat eta ainbat gauza onuragarri ez jakuzanak gizonoi.

Batez be, Bilbo inguruko lantegiak, olak, fabrikak, kaleetako ainbeste auto-
mobillen gas zikiñak… Erri txikietan, basa geiago izango dozue kaleetan eta bide-
etan emengo kale ederretan baiño. Alan-ta guzti be, erri aunditakoak, amaika aize
zatar67 sartu bearra dabe euren bular eta birietara68.

*****

Zeresan aundiak atarau ditu kritikoen artean, Cabiriaren gabak deritxan peli-
kula orrek. Emen, zer bi kontuan izan bear ditugu.

Bata, pelikula ori, berez, gauza zera ta goragarria ta irakasgarria dala, bere
barruko gaia eta gunagaitik. Sakona da izan, eta badauka bere ondorena.

Baiña, bigarren kontua auxe da: ezin leiela edozeiñek ikusi, geiagoko barik,
film ori. Umeak eta gaztetxuak iñundik iñora be ez. Gaia gogorra da, gordiñegia.
Eta bere leku eta gorabeerak bardin. Begien aurean ikusten dana baiño, bere
barruko leziño zorrotza izango jake onuragarri, baiña beti be nagusiai, ez ume ta
gaztetxuai.

*****

Eguneroko paperak, leengo batean, barri onak emon deuskuez garia dala ta
eztala. Aurrerantzean kanpotik ekarri bearrik eztala izango-edo, fronterak igaro
barik be naikoa gari izango dala ta.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

63 aldra: multzo.
64 franku: ugari.
65 emoi: emaitza.
66 abegi: harrera.
67 zatar: txar; lohi.
68 biri: birika.
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Atsegiñak dira beti be, olako albistak. Ogia ugari dagoan bitartean beintzat,
goserik eztala izango-ta…

Baleiteke ori jakiñik, asko ta asko gertutea laster ezkontzeko. Esakerea, beiñi-
pein, olan da izan: «Ogia merkatuten danean, ezkonduko gara…».

Bat edo batek esan lei, beste au be: «Gatza merkatuten danean…».

Bai, ba. Gatza bere, edonok eztau eukiten-ta…

Bilbotik

Erkiaga, E(usebio)

ANDRES URRUTIA
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VIII

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

59 zk., 1959

Euskal antzertia goirantz:
Ondarroako taldearen jardun bikaiña

Ikusi doguna ta entzun doguna isilik gordetekotan ez gagoz. Euskaldunen
zabarkeriaren69 zikintzatik, indar barri ta sendoak sortu dira bein eta berriro.

Oraingoan, emen, Bilbon berton ikusi barri dogun teatru-agerkizunaz zeozer
idatzi bear dogu. Talde baten ekiñaldi txit ederrak zirikatuten gaitu. Emen izan
dogu Ondarroako Euskal Talde txalogarria, Zubikarai azkarra buru izanik. San
Josepe egunean ain zuzen, jente ugariren aurrean, geiagorentzat be, tokia bazan
arren.

*****

Amar estanpa txairo agertu euskuezan, eta sail osoaren izena Jaunaren bidetan.
Leenago, Erregenetan izan genduzan eta orduan ezagutuerazo euskuen gar eta
jasa70, oraingoan osoro barriztau dabe.

Kuadru batzuk batez bere, gain-gaiñekotzat daukaguz eta edozeiñen ondoan
jarteko lakoak. Irudiz, ibilleraz, jantziz eta esakeraz. Idazleak ederto batu ditu eta
era egokian josi ta atondu, liburu santuetan irakurri giñeizan esanaldi71 sakon ta
maitagarriak.

Asieran, Erremu-eguneko agerkaria eskeiñi deusku, eta gai errez ta ezerezetik
asten da, umekondo batzuen izketa ariñetan oiñarriak jarriaz. Oneikan, Jesus ikus-
teko gurari sortzen da, eta urrengorik urrengo, beste lagun batzuek be asmo ta nai
bardiña agertuko dabe. Estanpa onen amaieran, erakusaldi atsegiñean, erriak
inguratuta dator Maisu aundia, Jesus maitea.

Bigarrena, labur xamarra, biotzean sakontasunezko itz latzak sentierazotekoa
da, Jerusalemezaz esan zituan berbak zirala-ta. Abesti ederrak beteten dau azke-
naldiko egoera sendoa.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

69 zabarkeria: nagikeria, utzikeria.
70 jas: taxu, eite.
71 esanaldi: esaldi.
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Azken Afaria da irugarren zera. Bearbada, auxe da guztietarik estanpa jaso ta
ederrena. Kristo, bere ikasleekin batuta, azkenengo afaria alkarregaz egiteko une
guren, itzal eta gogoangarrian. Gure Maisu bardinbageak72 egin ebana eta esan
ebana, bere jardun eta ibillera, guztia da goeneko73 maillan agertuerazoa. Idazle-
ak eta jarduleak egundoko aokera74 ta eder-ukitua75 izan dabela esan bear. En -
tzuleen isillaldi sakonak unada76 artako bikaintasuna osoro gogoan artu ebala
adierazoten eban. Zoragarria benetan.

Urrengo, Getsemani agerkizuna, mingots eta samiñez betea, ikasle saskarrak77

bere egitada zirtzil78 eta petrala79 beteko eban aldia.

Baiña egitada doillor orrek, bereala izan eban bere saria, eta orra or, jarraian,
tantai batetik, soka batetik zintzillik Judas saltzaille doakabea. Emen datoz muti-
koak barriro, eta ikasle axe bizirik ete dagoan, ez ete dagoan, ikutuka asteko irri-
kiten. Bai, ondo itota egoan, bai, bere pekatu izugarriak iratoa80, ain zuzen be.
Bakarrik dago, baiña ez; laster datorkio jabea, nagusia, bere arimeaz geldituko
dana, txerren gorri-gorria ta dantza-dantzari agertu be. Estanpa polita auxe be,
teatru-gai oneetarikoari soiñuak eta jantza-irudiak emoten deutsen zeragaz.

Geroago, Pilatosen etxean agertuten dabena be, alako jas eta eder-aize batek
eragiña da. Erromatarren jantzi ta itxurak, alkarrizketak, judutarren agerraldia,
koroen esakera ta abesti zeatz ta aldizkakoak, kuadru egoki betea erakutsi eus-
kuen.

Jerusalemgo alaben agerraldi laburraren jarrai, beste estanpa jaso ta goi-mai-
llakoa ikusi genduan: Kurutzean. Ederto agertua, txairoki, bizi ta unkigarri nun-
bait be. Kantu samurren otsak nekatu ta miñezko erionez jarrierazoten ditu bio -
tzak. Ederto baten agertua auxe be.

Bakartadeko unada mingotsean, Andra Mariaren aots ederrak jaso nai ditu
gure barruko egitada zitalen damu ordu onekoak. Egokitasun aundiz agertua,
biozpean alako zarrada81 eragiten dau Jesus, lurrean, illotz eta izara zuri batek
estaldua ikusteak. Emakume onen negar ta inkesak82 latz eta sargarriak83 dira une-
taraiño.

ANDRES URRUTIA

72 bardinbaga: paregabe.
73 goeneko: goieneko, puntarengo.
74 aokera: gustu, ahogozo.
75 eder-ukitu: zirrara.
76 unada: une, momentu.
77 saskar: trauskil, baldar.
78 zirtzil: doilor.
79 petral: ziztrin, baldar.
80 irato: ito.
81 zarrada: zirarra.
82 inkesa: kexa.
83 sargarri: sarkor, barrenkor.
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Eta azkenez, itxaropen gozo batek leunduten dauan esanaldia agertuko deus-
ku, kuadru bakoitzaren aurretik leen bere iragarri deuskun gizon zintzoak, oler-
kariak. Pizkundearen erraiñu argitsuak beteko ditue antzokia ta ikusleen biotzak.
Kristo biztu da; bera da gure poza. Aleluia zaratatsu ta ezagunean amaituko da
amar ataleko sail goragarria.

Erakusbide mamiña emon dabe ondarrutarrak, gure teatruan egin leiteken
beste alderdi bat biziro ta jator agertuerazoaz. Jarrai begie bide orretaz. Artezka-
ria84 ez dabe makala eta euren oraingo goraldi onegaz ez daitezala naikoa eginda
gelditu.

Bilbotik

E(usebio) Erkiaga

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

84 artezkari: zuzendari.
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IX

ANAITASUNA

«Suplemento a la Hoja
Anaitasuna de Guipúzcoa»,

65 zk., 1959

Bizkaiko bertsolariak

[Zorionak Bizkaiko bertsolari guztieri. Zorionak bertsolari txapelketea gure
artean atondu daben euskaltzaleeri. Euskerea biztu gura badogu, bide egokitik
joan bear dogu. Oraingoan beiñik bein aurkitu dogu bide ori: bertsolarien bidea,
zabala, erreza, gozoa, samurra, erriarena.

Ugaritu daitezala gure artean bertsolariak. Entzun eragin daiezala euren ber -
tsoak Bizkaiko manda batetik bestera. Bertsolariak ez direanak, ikasi daiela euske-
raz egiten areen askatasun eta erritasunagaz.

Guk ANAITASUNAn idazten dogunok, beti maite izana dogu erriaren euskerea.
Orregaitik asko poztu gara Bizkaiko bertsolarien agerkuntza arrigarri onegaz. Eta
pozarren argitaratuten doguz orain, Bilbaoko bertsolari txapelketea ikusita gero,
Eusebio Erkiagak bialdu deuskuzan bertsoak.]

Ugaritu ta obatu dira
bertsolariak Bizkaian,

neurri kontua badakie-ta
puntu zuzena amaian;

bertsoak errez asmetan dabez
bai plazan eta bai maian,

egoki jakoz gure Erriari
oraiñaldiko garaia.

Aurten txapeldun geratu da
Muxika aldeko Enbeita,

maisu jator ta ezaguna zan
edonun beronen aita;

jatorriz dauka, agiri danez,
neurtitzetarako jita,

alanbearrez soiñu ta bertso
artean dago azita.

ANDRES URRUTIA
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Azpillaga da azaldu jakun
itxarokizun85 lorea,

Artibaitiko perla oindiño
guztiz txukundu bagea;
aots zolia, izkeraz eder,

sasoi oneko gaztea,
euskereari emongo deutsa

bikaintasunez, ospea.

Onein ondoan ikusi doguz
txairo, beste lau errege:

ziri zorrotza gerturik daukan
Larrauriko Ormaetxe;

urduritasun aundiz dabillen
Alberdi diñot ementxe,

Pujanak nasai bere esanak,
Sarduik neurria legetxe.

Antxiñakoak esaten eben
«jokoa ezta errenta»,

orren ondoan danontzat ei da
«obe, oilloa erreta».

Txapelketea amaitutean,
nausi soilla bear eta

danen gustua egin nai, baiña
danok ez bardiña seta.

Bizkai osoko bertsolariei
garaiez jaken dei egin,

bear dan legez zerak egiten
iñok egin dau alegin;

baten batzuek azken orduan
nunbait artu badabe min,

tamalez, jaunak, leenen sariaz
guztiak etxera ezin.

EUSEBIO ERKIAGA, LEHEN ANAITASUNA (1953-1960) ALDIZKARIKO IDAZLE

85 itxarokizun: itxaropen.
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Aitaturiko seiren jarraian
badaukagu sail zabala,

gora agertu dirala;
euron artean badira onak,

Mugartegi bat, itzala!
urren burrukak eztabe emongo

buruaustea makala.

Bizkaia orain, zorionean,
emengo zeren egarri,

bertsotarako antxiñan legez
zaletasuna ugari;

odol gurea eztaigun uka,
eskubideak aldarri,

gure artean, Jaungoikoak nai,
euskeraz beti alkarri.

Lekeition, 1959ko iraillaren 8an

Erkiaga, Eusebio
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LABURPENA

Jon Mirande bête-noire izan da euskal letretan: nazizale, judu eta kristauen etsai, Nietzsche-
ren miresle, homo eta pedofiliaren (?) aldeko… eta, aldi berean, hizkuntzazale jantzi eta
euskaltzale amorratua (euskal ‘stablishment’ delakoarekin haserretu arte). Literatura arlo-
an, Mirande olerkari eta narratzaile ausarta eta fina izan zen. Lan honetan, Miranderen
alde erlijiosoa aztertzen dut, batez ere. Agnostikoa izanik ere, Miranderen kezka nagusie-
takoak erlijioaren inguruan gauzatu ziren, batez ere, giza arimaren izaeran eta biziraupe-
nean. Arlo horretan, Mirande ez zen oso originala izan. Iturri askotatik (Ekialde Urrune-
ko erlijioetatik, Nietzscheren idazkietatik, gogor mespretxu zituen judu eta kristau tradi-
zioetatik…) bereganatu zituen dotrinak baita sintesi nahasian bildu ere. 

RESUMEN

Jon Mirande ha sido la bête-noire de las letras vascas: filonazi, enemigo de judíos y cristianos,
seguidor de Nietzsche, defensor del amor libre, de la homosexualidad y hasta de la pedofi-
lia. Mirande fue también un lingüista notable y un amante de la cultura vasca que cultivó con
tesón hasta que se enfadó con el stablishment vasco de la época. Por lo que hace a la literatu-
ra, fue un poeta fino y un narrador interesante. Este trabajo analiza la dimensión religiosa
de su vida y obra. A pesar de ser agnóstico, la religión fue una de las preocupaciones recu-
rrentes en su obra literaria, especialmente preocupado por la naturaleza y la supervivencia
del alma humana. En estos temas no fue original, sino que bebió de muchas fuentes (reli-
giones del lejano oriente, Nietzsche, las tradiciones judeo-cristianas). Con todas esas influen-
cias Mirande confeccionó una  síntesis compleja y, a menudo, poco coherente.

RÉSUMÉ

Jon Mirande a été la bête noire des lettres basques. Philo-nazi, ennemi de Juifs et Chré-
tiens, disciple de Nietzsche, défenseur de l’amour libre, de l’homosexualité et même de la
pédophilie, Mirande fut aussi un remarquable linguiste et un amoureux de la culture bas-
que qu’il a fréquentée avec constance jusqu’à ce qu’il soit brouillé avec l’establishment bas-
que de l’époque. En matière de littérature, il fut un poète plein de finesse et un narrateur
intéressant. Ce travail analyse la dimension religieuse de sa vie et de son œuvre. En dépit
du fait qu’il était agnostique, la religion fut l’une des préoccupations récurrentes de son
travail littéraire, notamment en ce qui concerne la nature et la survivance de l’âme humai-
ne. A ce sujet, il ne fut d’ailleurs pas original mais s’abreuva à de nombreuses sources (reli-
gions d’Extrême-Orient, Nietzsche, les traditions judéo-chrétiennes). A partir de toutes ces
influences, Mirande élabora une  synthèse complexe et souvent peu cohérente.

SUMMARY

Jon Mirande has long been the bête-noire of Basque letters. Pro-Nazi, an enemy of Jews and
Christians alike, a disciple of Nietzsche, advocate of free love, homosexuality and even pae-
dophilia, Mirande was also a noted linguist and a lover of Basque culture, which he dog-
gedly cultivated until he fell out with the Basque establishment of the time. In literature,
he was a subtle poet and interesting fiction writer. The present article analyzes the religious
side of his life and work. Despite being agnostic, religion was a recurring theme in a lite-
rary oeuvre imbued with his preoccupation with nature and the survival of the human
soul. His approach to these themes was not original, his influences ranging from Far Eas-
tern religions and Nietzsche to Judeo-Christian traditions; with such diverse influences as
these, Mirande elaborated a complex and —at times— somewhat incoherent synthesis.



0. SARRERA

Jainkoa ba al da? eta, izatekotan, zein/zer, nolakoa da? nola marka tzen gaitu?1

Galdera horiei baiezko edo ezezko eran tzunak ez ohi daude diruditen bezain urru-
ti. Zer adierazi nahi/ahal dugu ‘Jainko’ hi tzarekin? Zer Jainkoa izaten/existi tzen
(ez) den adi tzarekin? Hala ere, historian zehar, sinestunok horrako galdera (OI)
horiei errazegi (zeha tzegi) eran tzun ez eze, geure uste edo sinesmenaren arabera bizi -
tzea bortizkiegi exijitu ere egin diegu gizaki askori: dogma eta heresiak, infernua... 

Bestalde, zer da gizona? abere adimenduna? (Aristoteles), eran tzunik gabeko gal-
dera? (San Agustin)2, bizi nahiak bul tzaturiko materia hu tsa? (Arthur Schopen-
hauer), “izarren hau tsetik bilakaturiko”3 agindu (edota gozatu) nahia? (Friedich
Nie tzsche)4, Gizartekoitasun ez gizartekoia? Egur bihurria ote? (Emmanuel Kant)5,
Herio tzarako izakia? (Martin Heidegger), Izateko grina abusurdoa (Jean Paul Sartre),
Izaki hauskorr(a eta) propor tziorik gabea (Paul Riceur)6, Izaki des-zentratua? Sinestun
aberea (ote)? (González Faus)7... Gu geu geure buruaren tzat misterio bagara, zelan
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1 T. S. ELIOT. The Cantos, II: “He (gizakiak) has a god in him, though I do not know wich god.”
2 “Me convertí, para mí mismo, en una gran pregunta”. 
3 LETE, X.
4 SCHOPENHAUER, A. Der Wille zum Leben, ikus in Werke in zehn Bänden, Hrsg, von A. Hübscher, 1977, I, 234. NIE TZSCHE,

F. Der Wille zur Macht
5 KANT, M. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, 1784: “La insociable sociabilidad de los hombres, es decir,

su inclinación a formar sociedad que, sin embargo, va unida a una resistencia constante que amenaza perpetuamente con
disolverla... (En) una madera tan torcida, como aquélla de la que el hombre está hecho, no se puede llegar a tallar nada del
todo recto.” 

6 GONZÁLEZ FAUS, J. I. ¿Qué creo? ¿Cómo creo? ¿Por qué creo?, Barcelona: CJ, 2008, 87. or. “Desproporción tan habitual
entre la magnitud e intensidad con que deseamos, y las dimensiones –a veces su levedad– de aquello que deseamos. Esa des-
proporción nos constituye, da razón de que nunca tengamos bastante y de que siempre queramos más. Y es en esa ilimitada
capacidad deseante donde nacen y crecen todos nuestros impulsos concretos”. 

7 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Etty Hillesum. Una vida que interpela. Santander: Sal Terrae, 2008, 63. or. “Y más de un filósofo de
los existencialistas cristianos habría encontrado aquí su definición dialéctica del hombre como ser ex-céntrico: el ser que tiene
lo más profundo de sí (su centro) también fuera de sí. Un aspecto de Dios incomprensiblemente descuidado en la tradición
occidental romana, tan amante de una visión ‘jurídica’ de Dios que es muy empobrecedora”. ¿Qué creo? ¿Cómo creo? ¿Por qué
creo?, op. cit., 86. or. “Esas preguntas ‘sin respuesta’ científica... engendran en nuestra vida otras preguntas que no serán ya
‘últimas’ pero son ‘decisivas’, porque afectan a las grandes decisiones de nuestra vida (del tipo de qué quiero ser en mi futu-
ro, dónde elijo vivir, con quién comparto afectividad y vida...). Y esas decisiones hemos de tomarlas también, casi siempre, a
nivel de apuesta arriesgada y no como consecuencia de una deducción inexpugnable. El hombre es un animal racional (dicen
algunos), pero es igualmente un animal creyente”.
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egiten zaigu arraro Jainkoa gure tzat misterio izatea8? Eta misterio zaigun izaki
batez (Jainkoa, gu geu, ...) zer balio du zerbait esateak? 

Hala ere, zer edo zer esaten saiatu behar dugu, aldez aurretik jakinik Jainkoaz
zein gizakiaz esaten duguna ‘egia’ ez dela, hurbilketa (neurri handitan, desi txura -
tzailea) baizik. Alabaina, gai horietara “apaltasunez eta errespetuz” hurbildu beha-
rrean9, askotan objektibizatu ohi dugu Jainkoaren izena: i txaropena, esperien tzia,
an tsia... edota gizakiaren izaera, are eta dogmatizatu (ideologizatu) ere!

Hori dela eta, eskergarriak zaizkigu ‘dogma ame tsetik’ atera tzen gaituzten
zenbait pen tsalari, noizbait ‘maldito’ tzat jo ohi ditugunak! Frederich Nie tzsche,
esaterako, edota, gure artean, Jon Mirande ere. Beraiei esker, ‘sinesmena’ren jaki-
te estatusa bereizi eta argituz joan zaigu, eta, Jainkoari buruzko ezinbesteko irudiak
(idoloak) deuseztatu, aldatu eta erlatibiza tzen (idoloak, noski, ez Jainkoa bera)
ikasi dugu (ikasten ari gara)10.

Ildo horretara eraman gaituzte modernitateko pen tsalari askok (nolakoak
gero!): R. Descartes, B. Spinoza, E. Kant, G.W.F. Hegel, L. Feuerbach, A. Scho-
penhauer, F. Nie tzsche, M. Heidegger... Beraien planteamenduetan argiak eta 
i tzalak aurki tzen ditugu (norenetan ez, kristauenetan barne: Galileo Galilei, Gior-
dano Bruno... edota Eliza Katolikoak egindako modernitatearen kontrako ñabar-
dura gu txiko uka tzea11). Egia da modernitateko filosofoen eraginagatik, mun-
duan zehar (mundu garatuan, batez ere) sinesgabetasuna zabaldu egin dela (kris-
tau mezu askoren esklerosiarengatik ere); baina berori bezain egia da, pen tsalari
horiei esker, sinestunok fedea gardendu behar izan dugula, gizaki modernoen
eskakizunetara egoki tzeko, ezinbestekoa iza(te)n zaigula, Jainkoarekin eta giza-
kiekin zin tzoak izan nahi badugu12.

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

8 Jakinduria, 9 16: “Nekez igar tzen diegu lurrekoei, eta kostata aurki tzen irispidean duguna ere. Nork, beraz, arakatuko
ditu zerukoak?”. Ikus IRASTORZA, T. Izendaezinaz. Iruña: Pamiela, 2008. SOCRATES: “El mayor de todos los misterios es el
hombre”. Misterioa izate horretan, gizakiak Jainkoaren an tzekoak omen gara, Jainkoaren arrazakoak (Eg 17, 29). Nolako zura
halako ezpala (omen).

9 ROVIRA BELLOSO, J.M. “La novedad religiosa de Jesús”, Iglesia Viva, 227, 106. or. “El reconocimiento de los propios
límites y el sentido del misterio envolvente... dan lugar a una cualidad muy positiva: la humildad. ‘Sé que no sé’. Eso da lugar
a un tipo de razón humilde y ‘humillada’.”

10 MIRANDE, J. Jokin Zaitegiri 59.05.03ko gutuna: “Badakit Euskaldun askok begi  txarrez so egiten diotela zori txarreko
gogoeta tzale horri, erlisionearen e tsaia zelakoan. Bainan ez dut nik uste hala zenik osoki, eta bestalde, katholiko aundi batek
esan zidan bezala, kristautasun egiazkoa ezin uler daiteke Nie tzsche’ren kritikak, erlisionearen gainekoak, ezagutu eta aus-
nartu gaberikan... Egia da, ondiko tz, Euskaldunik geienek –‘kulturadunak’ direnean ere– gauzen azalari baizik ez diotela
begira tzen, eta hortatik dator heien oneste edo gai tzeste oinarri-gabekoa”. AZURMENDI, J. Azken egunak Gandiagarekin.
Donostia: Elkar, 2009, 156. or. “Eta Nie tzscheren ‘apaizaren’ kritikek ez dirudite beti guztiz injustifikatuak”.

11 Pio X.ak 1907an modernismoa kondenatu zuen eta 1910eko irailaren 1ean Zin antimodernista inposatu zien 1967ko
uztailera arte indarrean egon zena.

12 BONHOEFFER, D. Resistance, 44.07.18ko gutuna: “El mundo adulto (SG, moderno) es más impio y, quizás justamente
por esta razón, está más cerca de Dios de lo que estaba el mundo menor de edad”.
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Horretaz guztiaz ari tzeko, Jon Mirande euskal idazlearen testigan tzaz baliatu-
ko naiz. Hasieran, Miranderen bizi tzaren zer tzelada ba tzuk ekarriko ditut gogora;
jarraian, Miranderen ildotik, giza bizi tzaren erlijio-dimen tsioaz jardungo dut: giza-
kia zer, nondik, nora, zertarakoa den... Jardute horrek giza arimaz, herio tzaren
ondorengo iraupenaz, giza etikaz... eta Jainkoaz (edota Jainkorik ezaz) ari tzera
eramango gaitu; eta, azkenean, galdera horiek guztiek kristau sinesmenarekin
daukatenaz (edota ez daukatenaz) arduratuko naiz.

Gai horietan guztietan, kontuan hartu beharko ditugu, ez soilik Miranderen
idazki edota esandakoak, Arthur Schopenhauer-en, Oswald Spengler-en eta Frie-
drich Nie tzsche-renak ere, beraiek izan bai tziren, arlo antropologiko, politiko eta
erlijiosoan, Miranderen maisu nagusiak (Nie tzsche, batez ere)13. Nie tzsche sus-
moaren maisuetariko bat izan zen, Marxekin eta Freudekin batera14. Hiru mai-
suok, onerako zein  txarrerako, hogeigarren mendeaz geroztiko gizarte, politika
eta erlijioa (gu geu, ho ts: sinestunok, kristauok... tartean) baldin tzatu ez eze, irau-
li ere egin dituzte. 

1. JON MIRANDEREN BIZI TZA

1.1. Parisko euskaldun pobre eta erbesteratua 

Jon Mirande Aiphasorho-k (Paris, 1925-1972) aita eta ama zuberotarrak izan
zituen. Aita Johañe (Jon zuberotarrez15), Garindañe Eihar txekoa eta ama Mari,
Sohueta Xahokoa. Miranderen gurasoak errekur tso gu txi eta sosik gabe zeuden
eta Euskal Herria u tzi eta Parisera joan behar izan zuten: “Ai Ama Euskal Herria,
zugandik hurrun triste banua”. Aita Pierrek, Parisen, hotel-gelari gisa egin zuen
lan eta ama Mariak, neskame. Miseria ezagutu ez bazuten ere, Mirandetarrak Paris
hirialderik proletarioenean bizi izan ziren, 14 arrondizamenduko e txe  txiki bate-
an. Hori dela eta, Jon jaio eta berehala, gurasoek Marie arreba Zuberora bidali
behar izan zuten.

Mirandek bigarren mailako ikasketak Parisko Arago lizeoan burutu zituen. 
E txeko diru eskasiarengatik, Jon, ‘bachelier’ titulua eskuratu eta segituan, 17 urte
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13 MIRANDE, J. “Ene artikulu baten ‘kritika’-ren ondotik”, EGAN, 1/3-1962 zkia, 7. or. “Ez naiz orai hasiko –aitortu zigun
Mirandek– ene nie tzscheismuaren... justifika tzen”. Mirande ez zen, Euskal Herrikoen artean, lehen Nitezscheren zalea. Lehe-
nago, Nie tzscheren iraka tsiak onartu eta bereganatu zituzten, besteak beste, Pio Bajorak (La leyenda de Juan de Alzate), Jean 
E txeparek (Buruxkak), ...

14 AZURMENDI, J. Schopenhauer, Nie tzsche, Spengler MIRANDEren pen tsamenduan. Susa, 1989. Haur besoetako gizonak Krafft-
Ebing edo Freuden liburuen i tzulpenak irakur tzen, estudia tzen zituen; ikus IV. atalean. Richard von Krafft-Ebing (14 de agos-
to de 1840–22 de diciembre de 1902) fue un psiquiatra alemán, autor de numerosas obras, entre las que se destaca Psichopa-
athia Sexualis (1886).

15 E TXAIDE, J. “Euskaldun antikonformista baten patua: Jon Mirande gordinik”, HABE, 62 eta 63. 1985. 7. or. 
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zituela, ikasten jarrai tzeko gogo tsu eta buru tsua bazen ere, ezin izan zituen
Uniber tsitateko ikasketak egin eta lanean hasi behar izan zuen, Fran tziako Finan -
tza Ministerioan (i tzulpen lanean?16). Han txe bizi tza osoz iraun zuen, lanpostu
berean: “ez zuen kargu handiagorik nahi hartu, gauza aspergarriak istudiatu
beharko bai tzituen”17.

1.2. Autodidakta

Ikasketa ofizial laburrak burutu arren, Mirande intelektual (neurri txo batean,
halaz ere), polifazetiko eta autodidakta tzat jo dezakegu18. Goizeko seietan al txa -
tzen omen zen, lanean sartu aurretik, gustuko zituen irakurketak eta ikasketak egi-
teko. Mirandek ‘titulitis’ kontrako gu txiespena zuen (berak ikasi ezinaren frustra-
zioarengatik ote?19): “Irakasle bat bere merezimenduen bidez hautatu behar li -
tzakeela, ez bere paperen gatik” aldeztu ohi zuen. “Bere lagun zahar ba tzuek bildu
zuten legeak ikastera eta konkur tso batean parte har tzera (bul tzatu), Rue Beuret-
eko bere lan aspergarritik atera tzeko eta hizkun tzen bere ezagu tzaz balia tzeko.
“Handi nagikeria gabeak eta bere ideiek zuten gorago joaitetik erago tzi”20. Alfe-
rrik baina.

Miranderen jakin grinak arretagune zabalak izan zituen: literatura eta hizkun -
tzak, filosofia eta pintura, zine eta musika, mitologia eta psikologia, erlijio-
gaiak...21, eta, jakitearen egarria ase tzeko, Europako idazle zein pen tsalari handi
eta zailengana jo tzeari ez zion muzinik egiten. 
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16 URKIZU, P. “Jon Miranderen biografia” in Jon Mirande orhoituz (1925-1972). Donostia: KM, 1997: “Finan tza Ministerio-
an hasten da lanean, i tzulpenak eta bestelakoak buru tzen”. 

17 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak. Bilbo: Gero,
1976. 

18 MIRANDE, J. Haur besoetakoa, II: “Ze eskubide zedukaten haiek (irakasle arro tzek) haren (Theresaren) adimena forma -
tzeko? Zergatik haiengandik ikasi behar zuen Theresak? Damu zuen eslokan jarri izan zuelako tz... Theresa hark (Miranderen
per tsonifikazio omen den gizonak iraka tsiko) moralari eta gizarteari buruz zituen dotrina garra tzak ikasten, uler tzen, onar -
tzen”.

19 SAN MARTIN, J. “Jon Mirande Ayphasorho (1925-1972), Euskera, XVIII, 1973, 290. or. “Parisko Unibersidadean estu-
diatu zituen Eskubide tza eta Linguistika”.

20 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, op. cit., 12. or. Aldeak alde, an tzeko zerbait gerta-
tu omen zi tzaion Nie tzscheri: “Mi educación, en sus principales partes, recayó en mis propias manos... Me faltó la dirección,
dura y reflexiva, propia de un intelecto masculino”. Nie tzscheren aita hil zen semeak lau urte besterik ez zituenean. Ikus in
SAFRANSKI, R. Nie tzsche. Biografía de su pensamiento. Barcelona: Tusque ts, 2003, 381. or. AZURMENDI, J. Schopenhauer, 
Nie tzsche... op. cit., 13. or. “Nie tzscherena bezalaxe, Miranderen filosofia guztia fun tsean antropologia bat da, ho ts, giza jakin -
tza”.

21 PEILLEN,  TX. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, op. cit., 23. or. “Louvre-tik hain hurbil zenez gero,
pinturari interesa tzen hazi zen. Aspaldian musikari interesatua zen: Musorgski, Wagner, Mahler gogoko zituen, baita keltiko
herrietako musika egiazkoa ere. Jazz on zalea zen, eta, erran gabe doa, euskaldun kanta zaharren. Zinemara asko joaiten zen,
fantastiku eta polizigaiak ikustera bereziki”. AZURMENDI, J. Schopenhauer, Nie tzsche... op. cit., 13. or. “Nie tzscherena bezalaxe,
Miranderen filosofia guztia fun tsean antropologia bat da, ho ts, giza jakin tza”.
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1.3. Hizkun tzazalea

Jakite guztien gainetik, Mirandek hizkun tzak (gu txituak, batez ere) eta litera-
tura (bel tza, batik bat22) maite eta landu zituen: “Jon Mirande min tzairen jakitun
zen... Zuberoko euskarari buruz aspaldian egin den linguistika saio hoberena
eman zuen. Zenbat aldiz ez diogu, G. Pennaod-ekin batera, ikasketa ofizialak egin
ze tzan erran, ministerioa u tzirik ‘Collége de France’-n irakasteko. Egia da linguis-
ta izateko ez zi tzaiola asko falta; min tzaira asko zekien eta sakonki: Galles, Bretoin,
Irlandako goidelera, Alemanera, Gaztelera eta Euskara; maila apalagoan, baina
ondo, Ingelera, Neerlandera, Italianoa, Danesa, Hebraiera, Latina, Grekoa; ber -
tzalde bere kabuz linguistika asko irakurria zen. Ikasi hizkun tza gehienak min tza -
tzen zituen. Gainera, hizkun tza zaharren zaletasuna zuen: Finiara, Hebraiara, Goti-
koa, Irlandera, Germanera zaharra. Halere, euskaraz eta keltiko hizkun tzetaz kan-
po guti ida tzi du”23. 

1.4. Euskal tzalea

Miranderen aita eta ama, beren artean ‘üskaran’ egiten bazuten ere, seme-ala-
bei fran tsesez min tza tzen zi tzaizkien, eta arreba Marie, “ahalka tzen zen e txekoak
euskaraz min tza tzen bazi tzaizkion, (Pariseko) metroan (euskaraz egiteagatik)
kanpotar bezala har tzen bai tzituzten, euskararen e tsai amorratua izango da 
e txean, orduan eta beti”24. 

Mirandek euskara gazterik ikasi omen zuen (gipuzkera, gipu tz-lapurtera,
batua...) eta, 1947an, Miarri tzeko Euskal Jakin tzaren Bil tzarrean, idazkari jardun
zuen. 1949-1954 urteen bitartean, euskal hizkun tza eta euskal kultura lan tzeko,
“lagun talde bat”25 eratu zen Parisen, eta “larunbatez, hilean behin, Jon (Miran-
de)ren e txean ala gurean (Peillendarrenean) bil tzen ginen, elkarri euskal lanak,
liburuak, erakusteko”. Talde honen kideak sutan omen zeuden euskal kulturaren
egoera kaskarrarengatik: batetik, “euskaldun hoberenen” ez-axola ikusten zutela-
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22 PEILLEN,  TX. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, op. cit., 81. or. “Jon Miranderen ereduak Kafka,
Poe, Wilde eta Saki (H. H. Munro, bildurrezko ipuinak ida tzi zituen Eskoziako idazlea) izan ziren. Edgar Allan Poe ani tz mires-
ten zuen”.

23 Ibidem, 20. or. Ikus FLV, 1996, 71. zk. “Mirande eta Mi txelenaren arteko posta harremanak”, Mi txelenari Miranderen
gutunetik: 54.02.09: “Oroit naiz Irlandera zarra ikasi zenuela zuk esanik. Nik berria ikasten dut, oraingoan... bainan zarra ta
erdikoa ere ikasiko ditut geroxeago”. 54-03.15: “Ijitoen izkun tza zeoze ikasi dut. Nai nuke ‘cale’ min tzoaren ikasbide baten ize-
na ta e txe-argitaldaria zuk emanik”. 

24 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, op. cit., 12-13. or. E TXAIDE, J. “Jon Mirande gor-
diñik”, op. cit., 7. or. (“Üskaraz”) haur tzaroan bakarrik egin ziguten. Eskolara joatearekin akabo, nekien guztia ahaztu zi -
tzaidan”.

25 Ibidem, 32. or. “Andima Ibinagabeitia irakasle genuen, Iñaki Renteria lagun, gero beste hirurak Parisen sortuak: Jon
Mirande eta Pellen anaiak (Robert eta  txomin)”. MUJIKA, L.M. “Miranderen bizia eta ingurukoa”, in MIRANDE, J. Obra osoa.
Alegia: Hiria, 1999, 26. or. “... gipuz-lapurtar joerakoa (1953-59), lapurtar-klasikoa (1952-62 artekoa, gutigorabehera), eta,
azkenik, lapurtara klasikoa eta gipuzkeraren artekoa (1963-72). Zenbait gutun eta kaisoarteko harremanetan ere, erabili zuen
zuberera, baina axalki”.
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ko, eta, bestetik, euskal kulturaren baliabideak gu txi eta eskasak zirela irudi tzen zi -
tzaielako26.

Talde horretan, Andima Ibinagabeitiaren eraginari esker, euskaraz idazteko
zaletasuna sortu eta sendotu zi tzaion Miranderi. Idazteko orduan, Ibinagabeitiak,
jesuita-ohia eta jel tzale su tsua izanik ere, ez zion, inoiz ere, ez politika, ez erlijio
aldetik, oztoporik bat ere jarri Miranderi (alderan tziz), beronek nahi zituen gaiez
ari tzeko, Pariseko euskaldunberria “berari (Ibinagabeitiari) eta besteei (euskal
‘stablishmen’koei) gusta tzen ez zi tzaien” gaiez aritu ohi bazen ere.

Mirande, euskara ikasi eta laster literatura testuak lan tzen hasi zen, grina tsu
gainera, eta, epe laburrean, goi mailako euskara erabil tzea lortu zuen. Arlo
horretan, Mirandek mundu zabaleko literatura testuren ba tzuk euskaratu zituen,
‘heterodoxoak’, usu27: F. Nie tzsche (lehenengoz, gure tartean28), Franz Kafka,
Edar Allan Poe, H. Munro, J. P. Sartre, John Kea ts, Hugo von Hofmannsthal, Fro-
edich Von Schiller, Rene de Clercq... eta, laburrean bada ere, genero ugariak lan-
du zituen: olerkiak, ipuinak, saiakera, eleberria, an tzerkia, artikuluak, eskuti -
tzak...29

1958an, Mirande euskal tzain urgazle aukeratu zuten eta, 1962an, euskal tzain
osoa izateko proposamena egin zioten30, baita Mirandek pozik onartu ere. Ez zi -
tzaizkion Miranderi merituak falta euskal tzain osoa izateko. Iparraldeko euskal -
tzain ba tzuk, haatik, –‘kalonjea’ zelakoa buru, omen31– Miranderen kontra aritu
ziren (‘heterodoxoa’ zelako ote? zein arlotan ‘heterodoxoa?: hizkun tza-, erlijio-,
politika-, moral-arloan? zein arlotan ez?). Oposizio hori zela eta, Mirandek euskal -
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26 Ibidem, 14. or. “Ameriketatik noizpeinka euskal kulturaren bat etor tzen zi tzaigun, baina guk ida tziaz kanpo askotan ez
genuen ezer irakur tzekorik. Eusko Gogoa ezik ez zen euskarazko aldizkari oso bat bakarrik ere”.

27 Mi txelenari Miranderen gutuna, 54.11.30: ‘Gernikaz’ aparte, “beste euskal aldizkariek nekez onartuko dituzte nire idaz-
ki ‘heterodoxoak”. 

28 MIRANDE. J. Zaitegiri gutuna, 1959-V-3, Ikus Obra osoa, op. cit. II, 299. or. “Nie tzsche’ri buruzko euskerazko idazlan ba -
tzu ba ditut, ia gerturik, eta nai ba duzu bidaliko dizkizut: Horrela min tzo zen Zarathustra-ren asieraren i tzulpena, esaterako, bai-
nan uste dut lanegin osoa i tzuliko dudala, edo lenengo liburua bederen... Bestalde, istudio bat egin nuen aspaldi honetan
‘Gizagaindikoa Nie tzsche’ren gogamenean’ izenaz... Ba dakit Euskaldun askok begi  txarrez so egiten diotela zori txarrezko
gogoeta tzalle horri, erlisionearen e tsaia zelakoan. Baina ez dut uste hala zenik osoki, eta bestalde, katholiko aundi batek esan
zidan bezala, kristautasun egiazkoa ezin uler daiteke Nie tzsche’ren kritikak, erlisionearen gainekoak, ezagutu eta ausnartu
gaberikan”. Ikus ere “Aus hohen Bergen” (Mendi gailurretatik), in MIRANDE, J. Poemak 1950-1966, op. cit., 90-92. or. 

29 Ikus Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit.; Poemak 1950-1966. Donostia: Erein, 1984; Obra osoa. Alegia: Hiria, 1999. 
30 Jean Hari tschelharren ahotik hartu dut Jon Mirande aurkeztu zutenak Antonio Arrue, Anjel Irigaray, Luis Villasante,

Koldo Mi txelena eta beste bat izan zirela.
31 Piarre Laffite Baionako ohorezko kalonge izendatu zuten 1961ean. IBINAGABEITIA, A. Erbestetik barne-minez gutunak.

Zarauz: Susa, 2000, Jon Miranderi gutuna, 62-VI-19, 275. or. “Polita benetan, Lafitte bel tzak jokatu dizun azpi jokoa. Zure izen
santua on tzat artuta gero, baztartu Euskal tzaingotik. Gure artean baizik ez dira orlako makurkeriak egiten. Beste askok baino
obeto beteko zenuen Eskal tzaindiko aulki-u ts ori. Egia esan ondo egin duzu alki orri ostikada bat ematearekin, bestela apaiz
orren an tzeko beste zenbaitek ere bizia garraztuko zizuten”. Ikus ere, Mi txelenari 62.04.19ko Miranderen eskuti tza: “Lehenik
Aginagaren kalumnia-k, orain Euskal tzaindiarekin gertatuak Lafitte fal tsua dela kausa... Lafitte beti ere ene kontra geldituko
zen, eta auzia bearrik gabe luzatuko zen...”. 
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tzain osoa izateari uko egin zion (eta euskal tzain urgazle izateari ere u tzi nahi izan
zion)32. 

Euskal tzaletasuna ez zi tzaion Miranderi dohainik suertatu. Euskara lan -
tzeagatik, arazo bat baino gehiago izan zituen Fran tziako Finan tza Ministerioko
lankideekin, goi lanpostuetara jo tzeko abagune bat baino gehiago ez zituen ondo
aprobe txatu eta dirua ere galdu omen zuen dema horretan.33

1.5. Idazlea

Literatura testuak idaztea izan zi tzaion
Miranderi kultura-jarduerarik gogokoena.
“Azken e tsialdia 1972-ko maia tzan izan zuen;
Abana bretoin medikuaren gana eraman zuen
Chatealin-era G. Pennaod bere zaindari hobe-
renak. Abanak zer zen haren tzat lurrean
garran tzi handiena zeukana galdegin zionean:
idaztea, eran tzun zuen berealaxe”34; idaztea,
batez ere, hizkun tza gu txituetan: bretoieraz,
galesez... eta, guztion gainetik, euskaraz. 

Literatura lan tzeko orduan, Mirandek kan-
titatea baino kalitatea zain tzen zuen. Guztira
berrogeita hamarren bat olerki ida tzi (argita-
ratu) zituen, hogeita bi en tsegu, eleberri labur
bat, hamabosten bat olerki i tzuli, euskarazko
gutun pilo bat, hamaikaren bat ipuin asmatu,

JON MIRANDE AIPHASORHO: EUSKAL ANTIKRISTOA?

32 Euskal tzaindiaren Akta, 62.IV.27: “Urgazle izentau zanean emon jakon diplomea a tzera biurtu dau eta urgazle izateari
be uko egiten deu tso. Euskal tzaindia jakitun geldi tzen da bera euskal tzain izentetaren gañean diñoanaz. Urgazle tzea, ostera,
Euskal tzaindiak betiko emon eu tsan, oiturea dan legez, eta Euskal tzaindiaren tzat beti urgazle izango da”. PEILLEN,
 txominek, haatik, beste arrazoiren bat iradoki tzen du Miranderen uko egite horretaz, in “Jon Mirande eta Aiphasorhoren
bizia”, op. cit., 22. or. “Hegoaldeko euskaldun bat (Pasirera joan behar izan zuen salaketa bat dela medio) iparralde euskale-
rritik erbesteratua izan zen, berak uste zuen bezala Baionako kalonje batek salatua. Gizon horrek esan zion kalonje horri,
haren Euskal tzaindiaren sar tzearen aurka bazterrak irauzten zebilala. Gertaera horrek eraman zuen Jon bere kandidatura
ken tzera... Beti nere aholkuen gatik, gizon hari fida tzen zen. Hala ere hil gabe Jonek Baionako kalonje harekin bakeak egin
ditu, sekulan gerlarik ez zen izan eta. Gainera kalonje hori pen tsaera ba tzutan berarekin bat zegoen, bereziki e tsialdiaren joe-
retan”. Adiskide tze horren lekukoak 1967-1971 bitartean, Miranderen eta Laffiteren arteko gutunak. Ikus “Euskal tzaindiaren
barne-historia” (IX), Euskera, 2006, 1, 225-229. or.

33 MIRANDE, J. “Paris-Beuret”, Poemak 1950-1966, op. cit., 69. or. “Parisko kale batean / e txe zikinen ar(t)ean / bat dago
zikinagoa, / ilun tzen baitit gogoa / aren aipa tzeak berak, / an bertan dut lan egiten / axotez beztuz paperak. / Seiak jo arte
ezin erten / asper tzen naiz, lor betean, / büro zikin tsu batean. / Nire lankide bikainak / ditit adixkide minak; / goizero agur -
tzen naute / ixilik, bai naute maite / nola deabruak Jainkoa /”. N. Taueri gutuna, 54.12.13: “Ba dira orain zazpi-zor tzi urte
nire kemenik geiena euskeraren kausai; zuk orain bezala, nik ere zailtasun andiak izan ditut ene lantokian, eta beste sailetan”;
eta 1964-XII: “Ene ‘Herri... parabola’ IGELA ren azken numeroa da; Peillen-ek eta nik diru gehiegi galdu dugu aldizkari hor-
tan, eta azken numero hau, batez ere, nihauren sakeletik pagatu behar izan dut. Horregatik IGELA zorigai tzekoa hil dugu”.

34 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aipharsorho-ren bizia (1925-1972)”, op. cit., 18. or.
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zor tzi ipuin i tzuli... Ez dira asko, eta hala ere, Mirande euskal literatura moderno-
an ai tzindari ez ezik, idazlerik handienetakoa ere badugu. Ez dela asko, esan
dugu, ezta gu txi ere, kontuan har tzen badugu, a) Mirande euskaldunberria edo
izan zela, b) ez zela idazle profesionala izan, c) idazten berandu hasi eta gazterik
u tzi ziola, eta, d) landu zituen gaiak, politikoki eta erlijiosoki her tsia zen euskal
gizartean, guztiz kontrakulturalak edota eskandalagarriak izan zirela35. 

1.6. Bakartia

Mirande ez zen lagun askokoa; estuenak: Andima Ibinagabeitia, Jon Echaide,
Peillen anaiak, G. Pennaod...36: “Iparraldekoekin kulturaren aldetik oso harre-
man guti zuen; hegoaldeko herrizaleak ezagutu ondoren, nortasun gabeko ‘esku
al tzale’ fran tsesez-min tzazaleak ez genituen gogoko, eta bere fran tses meridional-
tasuna mespre txagarri eta iriegingarri zi tzaigun”37.

Lagun askorik ez, baina joera askokoak bai: “Jon Mirandek adiskideak ideolo-
gia arlo guztietako sailkatuak zituen; baziren eskuindarrak, erregetiarrak, faxistak,
bretoin eta euskaldun herrizaleak, moskutiar gorriak”38.

Lagun gu txi horiekin, Mirandek, depresioak eragindako isiluneak tarte, har-
tueman estu, fidel eta adei tsuak gorde ohi zituen: “Horrelaxe zen gure Jon Miran-
de; on puska bat, apala, bihozpera eta biho tzondo, beti lagun hurkoari mesedeak
egiteko prest, zearo desinteresatua, hi tzetan lander eta eginetan eder, beti on egin
zale iñorengatik ezer espero gabe. E tzen kristau izanen, beharbada, bainan zenbat
kristau izeneko haren ain tzinean lo tsagorritu beharra daukatenak!”.39
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35 OIAR TZABAL, Mk “Orixe”ri gutuna, 53.11.03: “ (Mirande) Gazte bai, baiñan buruarina edo arro edo eztakit zer ere;
espiritismoaz ida tzi zunean hainbeste kirtenkeri ez bailiran idazteko, ta orain Gernikan beste astakeri ta ausarkeri oiek. Fago-
agari (Gernika aldizkariaren zuzendariari) orrezaz zerbait esan omen diote, alegia, orrelakorik ez atera tzeko”. 

36 IBARZABAL, Eugenio. “Ayer y hoy de Federiko Krutwig” in Muga, 2, 1980, 60. or. “Vivía muy solo”. Gauza bera gertatu
zi tzaien Schopenhauer-i eta Nie tzscheri ere: NIE TZSCHE, F. El Anticristo. Prólogo: “Las condiciones en las que se me com-
prende... Una experiencia hecha de siete soledades”. Goulvenn Pennaod bretoi idazle eta euskalariak, baita Jon Miranderen
parranda-laguna ere. Ikus PENNAOD, G. “Irlandarra, haren egoera eta egungo estatua” eta “De viribis illustribus: Mirande-
tar Jon”, in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 203-264 eta 272-281. or.

37 IBARZABAL, Eugenio.“Ayer y hoy de Federiko Krutwig”, op. cit., 52. or.; PEILLEN,  TX. “Jon Mirande eta Aiphasorho-
ren bizia”, op. cit., 21. or. Jon Miranderen gutunak (1948-1972): “Fran tzian eta Parisen ezagu tzen ditudan euskaldun askotarik
nehor ez da nitaz arduratu. Honek min tzenago dit ene egoera... Nere k... an u tzi naute, eta hemendik aurrera nik ere hola
egingo dut haiekin”.

38 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 14. or.; “Jon Mirande Aiphasorho y su novela La ahijada”,
op. cit., 100. or. “Oscilaba entre relaciones con los monárquicos legitimistas franceses y la extrema derecha que conoció con
los contactos que hubo con los nacionalistas bretones de Breizt Atao, recién salidos de las cárceles por haber pactado con los
alemanes... Las ideas políticas de Jon Mirande –en el mundo demócrata cristiano vasco– no tuvieron eco; tampoco entre los
que éramos sus amigos”. AULESTIA, G. “Un siglo de literatura vasca” (IV, A), Sancho el Sabio, nº 9, 1998 , 13. or. “En su grupo
de amigos íntimos... algunos legitimistas franceses, los nacionalistas bretones defensores de las O.A.S. y de la derecha france-
sa” (el derechista Jean-Marie Le Pen).

39 E TXAIDE, J. “Jon Mirande hil zaigu!”, Zeruko Argia, 1973, 7. or.
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Miranderi bakartasuna (gogo-herabetasuna?) barrukoa izan omen zi tzaion
gehiago kanpokoa baino: “Gure adiskidea ez zen gu baino bakartiago; esan nahi
dut beti lagun artean zegoela, baina barrengo bakartasunak jarrai tzen zuen”40.
Maitasunik eza? ez soilik, an tza: “Ihes dakidan ene gai tz / Ituntasun, ik gaituk lo -
tzen / Maitasunak bainoagoa, / Bein batez alkolean eta kean lorrak ito tzen / beti-
ko...” (Ituntasun).

Eta emakumeekiko kontuaz? “Euskaldun (zuberotar) batek ez ditu holako
gauzak sekula aipa tzen”. Mirande ezkongabe hil zen, baina “euskal tzale ‘play-boy’
ba tzuen i txurarik ez bazeukan ere, emazte fran tsesen artean arrakasta zeukan las-
ter, hizketari ona, kortesa eta xotila bai tzen”41.

Maitasun erlazio horietan, Miranderi elite (arrazismo?) ku tsu bat nabari omen
zi tzaion. “Hogei urte genituen garaian,  txin txik ere gabe, bizi eder zi tzaigun. Ikas-
tean bezala, neskaketan lagun izan ginen. Bekatuaren zen tzurik gabe genbil tzen.
Jurdaneko profeta eta haren paulotar ikasleak an tzara ferra tzera bidaliak geni-
tuen aspaldian. Saint Germain des Prés eta Bretainako nere neska lagunak ezagu-
tarazi nizkion; harek neri euskaldun tsak, eta, gehienik, Alemenan tsak eta Neder-
landeko neskak. Harekin Fran tzia, bere neurri  txikian, hestua zen, ho ts, Europa
zuri batean doi-doia jasangarri den herri  txarra. ‘To be fran tses’ ziostan, Bulebar
St. Michelen behera jausten ziren bi bel tz eraku tsiz. Horrek ez gintuen ahazue-
razten poesi klubetara joaitetik; han en tzuten, ihardoki tzen genuen orroaz eta
 txaloka, ‘Tenponémes pâles’ kabaretean edo St. Louis uharteko ‘Insulaires’ dela-
koetan, edo ‘Sociétés Savantes’-etan letristekin”.42

Mirande, literatura lanetan ez-ohiko maitasun kontuez sarri aritu bazen ere
(homofiliaz eta pederastiaz tarte), ezin dezakegu ondoriozta esperien tzia per -
tsonalaz aritu zela, ala bai43?
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40 MIRANDE, J. “Larrazken gau batez”, Poemak 1950-1966, op. cit. “Ezin garhaituz gogo-herabea; ez alegera eta goibel ez”.
PEILLEN,  TX. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 17. or.

41 PEILLEN,  TX. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 16-17. or. “ txipia zen, baina gotorra, sendoa, gazterik
zahartuaren aurpegia eta ilea, Xahokoen sudur zabala, lodia baina begi ederrak. Emazte fran tsesen artean arrakasta zeukan
laster, hizketari ona, kortesa eta xotila bai tzen... bost lagun ezagutu dizkiot. Lehenak, 24 urtetan ezagutuak, ezkon tzeko u tzi
zuen, baina azken denboretan berriz harekin zegoen; bigarrena urte askotako ohaidea izan du, euskaldun, zuberotar neska
bel txaran ederra. Geroago, behin edo beste, menturazko neskekin saiaketak izan ditu. Azken urteetan, bi neskekin ezkon -
tzeko aukera izan du, bretoinsa batekin eta irlandar tse batekin; biak sineste kontu ba tzuen gatik baztertu zituen, bere ideiak
salba tzearren”. IBARZABAL, Eugenio. “Ayer y hoy de Federico Krutwig”, op. cit., 52. or. “Representaba todo lo contrario a la
raza de super-héroes que él decía defender. Pequeño y cegato, parecía un pequeño judío. De trato agradable... No creo que
tuviera muchas novias; carecía de donaire, y de aspecto insignificante, dudo que levantara pasiones en una mujer”. 

42 PENNAOD, G. “De viribus ilustribus: Mirande-tar Jon”, in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 274-275. or. 
43 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 16. or. “Larresorok oso ateraldi bi txia ida tzi du Zeruko

Argian, 73.02.25: ‘emakumeei muzin egin eta gizonezkoei eskaini zizkien ber tso nabarmen ba tzuk’. Hor azal tzen da Miranderi
inguruko mito bat, neska gabeko gizonarena... Naski, seksu tabu guzietaz ida tzi du Jonek, eta galdu dudan lan bat ere bada-
go euskaraz, bere lagun bati zuzendua; lagun horrek bere Gales Herriko egonaldia protestante ar tzain batekin ibiliz pagatu
bai tzuen (lan hura euskaraz Jainkozalea dei tzen zen; fran tsezko i tzulpena badauka Thééraste deri tzaio”. Mirandek pedofilia
esperien tzia izan omen zuen. Ikus Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 199. or. “Azken oporretan Sohûtan, neskato gaz-
te batekin (15 urte du) ukhan ditudan ‘har-emanak’ ditu oinharri tzat”. Baliteke, bestalde, esperien tzia hori beste batengandik 
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1.7. Elitista

Mirandek lagun urri horiek elitekoak nahi izan zituen, baina, kasu honetan, eli-
tekoa izateak ez zuen diruarekin zer ikusirik, alderan tziz: “(Mirande) abera tsen 
e tsai, diplomadunen gorrotozale, higuinzale”44 izan zen. Mirandek ez zituen lagu-
nak ‘masa’koak nahi, ho ts: konformista, per tsonalitaterik gabekoak, ezta e tsi edo
dekadenteak ere, ekimen handikoak baizik.

Mirandek, elitearen aldeko argudioak eta portaerak alemaniar pen -
tsalariengandik (Oswald Splenger, Friedrich Nie tzsche...) bereganatu omen
zituen (gogoratu Nie tzschek aldarrikaturiko ‘esklabo’en kontrako ‘noble’en
morala45), seguru asko, Pariseko Arago lizeoko filosofia ikasketan. Izan ere, Splen-
ger-ek, Nie tzche-k eta Schopenhauer-ek eragin handia izan zuten Miranderengan,
eta berorrek, filosofo horiengan oinarrituta, bikaintasun irizpidea jarri zuen giza
(gizarte) pen tsamenduaren eta etikaren oinarrian. 

Bikaintasunaren ildo horretan, Mirandek

a) indar tzen zuelako, baita 

b) judu-marxismo eta judu-giristinotasunari ere, bere ustez, e tsipenari (“Mar-
xen materialismuari ahier zion”, langileen masifikazioa, ahulen moralari)
eusten ziotelako46. 

‘Bikaintasun’ deman, Mirandek bakezaletasuna, berdintasuna, errukitasuna
gu txie tsi eta boterea: ekonomikoa, intelektuala, militarra, politikoa... eta indarra
hobe tsi egiten zituen, bor txakeria iristeraino ere, “handitasuna aurkituz gero bide
guziak (nazismoa barne) on zirelako, eta euskaldunen tzat (gizaki guztien tzat) ere
egin tza-bide guziak onartuak izan zitezen nahi zuen”47. 
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(ere) ikasi izana. Ikus PEILLEN,  TX. Jon Mirande Aiphasorho y su novela La ahijada”, op. cit., 102. or: “En 1958, antes de mar-
charme a Argelia fui a visitar a Jon Mirande en su casa de la Porte de Montreuil, en París, me encontré con un hombre joven,
esbelto, deportista, amigo suyo; cuando marchó me contó las relaciones trágicas que aquél mantuvo con una niña: eso será la
base de su novela”. AULESTIA, G., op. cit., 8. or. “En una carta escrita a su amigo J. Zaitegi le confiesa sus relaciones más que
sentimentales tenidas en Zuberoa con una prima de 15 años en noviembre de 1956”.

44 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 14-15. or.
45 NIE TZSCHE, F. Moralaren Genealogia, I, VII: “Juduak ausartu dira, kon tsekuen tzia logiko ikaragarri batekin balioen iden-

tifikazio aristokratikoa (on = nagusi = ahal tsu = eder = zorion tsu = Jainkoak maitatu) alderan tzika tzera eta gorrotorik hon-
dargabeenaren (ezintasunaren gorrotoaren) hor tzekin eu tsi diote alderan tzika tze horri, hau da, ‘errukarriak dira onak;
behar tsuak, ezinduak, baxuak dira on bakarrak”. Ikus MUJIKA, J. M., op. cit., 66-84. or.

46 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 15. or. Ikus NIE TZSCHE, F. Moralaren genealogia. Ez 
Nie tzchek, ez Mirandek ez omen zuten Bibliako ‘timor Dei’ adiera ondo ulertu. MARTINI, C.M. Donde arde el Espíritu. Estella :
Verbo Divino, 2007, 37-50. or, batez ere 44-46. or. “Ciertamente, el don del temor (de Dios) está relacionado con la seriedad
de la vida, con la responsabilidad... El don del temor de Dios es un amor a Dios consciente de la propia fragilidad... El mis-
terio divino no puede ser trivializado. En este sentido, el temor de Dios es signo de madurez, de moralidad sublime, de res-
ponsabilidad experimentada, de genuina religiosidad. En la práctica, se trata de un complejo de actitudes que nos hace supe-
rar la banalidad, la superficialidad, la prisa con la que, por ejemplo, rezamos o vivimos los sacramentos. Es un don que puri-
fica”. 

47 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 19. or: “Gudarien mireslea zen: “Ezpainetan otoi tzik ez,
birau / I tzalik ez, baikor, ez herabe”.
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Elitekotasunerako gogo horrek, Mirande “elite borrokari guduzale baten
beharr(er)a, europar dekaden tziari bihur tze(r)a, politikan indarra sentipen gai-
netik jar tze(r)a, ho ts, berekisako merezi-agin tza edo meritokrazia(ra)” eraman
zuen... eta handixe nazismo eta antidemokraziara. 

Mirandek ‘bikaintasun’aren zapore mingo tsak ere iren tsi behar izan zituen.
Zuberotar eta euskaldunberria izateagatik, manex ba tzuek ez omen zioten Miran-
deri, euskara mailan, ‘kalitate on’ agiririk ematen eta gu txieste hori mingarria
izan omen zi tzaion: “Ba tzuek esan dute Mirandek Manexak gorroto zituela; popu-
lu errugabea, ogengabea, ezin diteke gai tze tsi, baina Manex ‘elite’ direlakoetan
suma tzen zuen e tsaigoak zuen halakatu Mirande”.48

1.8. Antidemokrata, antimarxista, nazi-faxista, guduzalea

Mirande ez zen ados egoten egokitu zi tzaion mundu zein historiarekin49:

— batetik, demokratak deituriko europar Estatuak herri gu txituen (euskaldu-
nen, bretoien, ijitoen, pobreen...) kontra ari tzen direlako;

— bestetik, Europan gehiengoak diren judu eta kristau erlijioetakoek 
e tsimendua barreiatu eta indartu egiten dutelako; eta, azkenean,

— modan zegoen marxismoak langileriaren masifikazioa aldarrikatu ez eze,
bul tzatu ere egiten zuelako. 

Egoera horren kontra, Nie tzschek agindu eta gozatu nahia aldarrikatu zuen
gizakien tzat (Mirandek ere), giza(rte) mugak gaindi tzeko eta supergizakiaren
bidea bul tza tzeko ahaleginean. Supergizakia greziar Apoloren eta Dyonisioaren
sintesia dugu: edertasuna eta frenesia. Apolo: argia, arrazoia, oreka, indibidualta-
suna... Dyonisios: instintoa, indarra, plazera... 

Kontra dauden bi joera horien arteko orekaren bila (oreka tragikoa?), 
Nie tzsche (eta Mirande) merkatuan50, ho ts, modan zeuden ideia zein instituzio ia
guztien kontra agertu z(ir)en51: “Politikan, herriketan, ez zen egon deus egin
gabe. Forel zuberotarraren lagun tzaz ‘traktua” (panfletuak) egin zituen, Zubero-
tarren harrotu beharrez bezterrean ibili”. Mirande oso kritikoa izan zen demo-
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48 Ibidem, 15 eta 21. or.
49 Ezta Nie tzsche eta O. Splenger ere. Ikus SPLENGER, O. La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la Histo-

ria universal (1904).
50 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, IV, I (aipuak 1992ko Klasikoak bildumatik ekarri ditut): “Lehendabiziko

aldiz gizonengana joan nin tzanean, ermitauaren lelokeria egin nuen, lelokeria handia: merkatuan kokatu nin tzen. Eta guz-
tiei hi tz egitean, ez nion inori hi tz egiten. Gauez nire lagunak  txerpolari eta gorpu ziren, eta ni neu ere ia gorpu bat”.

51 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, op. cit., 34. or. “Maite ditut destainati handiak, zeren gur tzaile handiak
baitira eta beste hegiaren joranez dauden azkonak”. PEILLEN,  tx. “Jon Miranderen eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 22. or. 
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kraziarekin (demokrazia formalarekin soilik?), hainbesteraino non demokrata
zela aitortu bazuen ere: “Ni ere demokrata (naiz)”, antidemokrata tzat ere jo tzen
zuen bere burua, behin baino gehiagotan (gehiegitan?): “Demokraten, juduen
eta tramasonen (framasonen) herra, aburu heietarik sendoena dut”. Arrazoiak52: 

a) Euskal Herriaren (herri  txikien) kontrako demokrazia handien portaera
domina tzailearengatik53: “Izena (demokrazia) baino nahiago dut izana
(erraiten ohi den bezala) eta ezin ahan tz dezaket gehiegi aldiz arro tzek 
a tzipetuak izan garela iragan denboran, Eliza edo Demokratagoa zain tzeko
ai tzakian–. 1789’ko erkaldarrak demokratak othe ziren geure lege-zaharra
kendu zutenean? ‘demokratak’ ordutik hunat, ikusi ditugun fran tses
jaurlari tzak, nahiz beren buruak hola dei tzen? Ber tzalde, orhoit naiz Naba-
rra’ko bakalderri eskualdunarekin nola jokatu ziren lehenago Erroma eta
Kastilla’ko errege katolikoak eta naiz Girixtinoa izan, biho tza samin tzen
zait”54; eta 

b) Estatu nagusiek bide beretik jarraituko zuten e tsipenarengatik, “aur nago
deuz onik ez digula ekarriko zorioneko Mestein Democracies oriekin alkar -
tzeak”55.

E tsipen horren ondorioa, Miranderen ustez, indarra erabil tzea, ho ts: “Euskal-
dun zaharrak izan diren zaldun aidor, guduzaleen spiritu aristokratikoa” da euskal
herrikoei gera tzen zaigun bide bakarra: “Ene ustez, Fran tsesek ez dute sekulan
onhartuko Euzkadi’ren askatasuna: zer egin dezakegu beraz? Ene iri tziz indarrez
beharko dugu berjabe tzea lortu!”56. 
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52 Loustautar Jon jaunari gutuna 1948-III-9 eta Ibinagabeitiar Andimari gutuna 1953? SARAMAGO, J. Igandegin 97.12.07,
10. or. “La democracia, tal y como la vivimos nosotros, es una falacia. Lo que determina todo no es la política. A pesar de que
hay parlamentos, no son éstos los que mandan”. SOBRINO, J. EP[S], número 1210, 99.12.05, 18. or. “La democracia genera,
y se desinhibe ante cosas que son antidemocráticas. O sea que la democracia no es tan democrática como parece. Ellacuría
decía que es un sistema que sólo funciona para el 20% de la población. Y, además, las democracias no van a cambiar, no van
a ser consecuentemente demócratas para propiciar que haya democracia en el mundo donde no la hay”. Cartas a Ellacu-
ría.1989-2004. Madrid: Trotta, 2004, 153. or. “Hoy no veo que haya mucha gente con audacia para sospechar no ya los gran-
des ídolos, sino para sospechar más sutilmente de la democracia, de la prosperidad como si fuesen intocables. No veo muchos
maestros que hablen de estas cosas, como si la democracia y la prosperidad estuviesen más allá de toda sospecha”. ESTRADA,
J. A. El monoteísmo ante el reto de las religiones. Santander: Sal Terrae, 1998, 43. or. “Un gran problema de la democracia es que
las decisiones mayoritarias no se conviertan en un instrumento opresor de los derechos de las minorías (religiosas, sexuales,
culturales, etc.), sino que se respete el derecho a la diferencia”.

53 IBARZABAL, Eugenio. Koldo Mi txelena. Donostia: Erein, 1977, 160. or. “Nunca he sabido si (Mirande) se sintió vasco
como secuela de la ideología que inspiraba su actividad o si, al revés, adoptó ciertas ideas porque se sentía vasco”.

54 Loustautar Jon jaunari, 1948-III-9.
55 Ibinagabeitiatar Andimari gutuna, 1951-XII-3.
56 MIRANDE, J. “Euskaldungoaren e tsaiak”, op. cit. Mirandek OASen lagunak izan zituen. Loustautar Jon jaunari gutuna,

1948-III-9.
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1.9. Kristauen eta juduen kontrakoa

Mirandek juduak eta kristauak gorrotatu zituen: batetik, apal eta erruki tsuak
izaten direlako eta, bestetik, indarra mespresatu eta ahultasuna (SG, ez da izango
ahulak?) gurago omen zutelako: “Gorroto zituenak, ideologia ahulgarriak dira;
hain zuzen juduek besteen tzat munduan sakabanatuak eta Israelen debekatuak
direnak: bakezaletasuna, hain kristau den marxismu jatorra eta hain judu den
kristautasuna”57. Nie tzscheren argudio tipikoa58.

Gorroto hori, holokaustoaren hurbiltasun eta krudelkeria kontuan hartuta,
eskandalagarria zen juduen kasuan: “Juduak higuin ditut”, “JUDUAK HIL”59

(honelaxe, maiuskulaz, ondo ikus dadin).

“Europar izpirituaren antithesis bizia” diren juduen kontra ari tzeko, Mirandek
“zio oso onak”(?)60 izan omen zituen: 

— Israelen ez, judeuek munduan zehar zabaldu duten ideologia ahulgarria-
rengatik; 

— administratiboki europarrak izanik ere, gogoz eta kulturaz israelitak direla-
ko; ho ts, ekialde (hurbilekoak) direlako, “zehazkiago: desertuko Semiten
mentalitatetik jaiotakoak” 61, eta 

— “Europa-erditik ethorritako askenazita horiek” gettoak era tzeko joera zute-
lako, baita eragin handiko ekonomia, politika eta inteligen tzia postuak
eskura tzeko nahi (eta amarru?) eta elkar lagun tza nabarmena ere62. 
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57 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 24. or.
58 NIE TZSCHE, F. El origen de la tragedia, af 5: “Yo descubro en todo tiempo en el cristianismo la hostilidad a la vida, la

repugnancia contra la vida misma”... Nolanahi ere, Nie tzschek kristautasun jatorrean balioa onar tzen du. Ikus La Voluntad del
poder: “Todo lo cristiano debe ser superado por lo supracristiano en lugar de echarlo de nosotros”; af 159: “Toda la doctrina
cristiana acerca de lo que se debe creer es exactamente lo contrario de lo que era al principio el movimiento cristiano”. 

59 MIRANDE, J. Ibiñagabeitiatar Andimari gutuna, 51.II.28.  txan txetan? Erdi  txan txetan erdi benetan? Hala ere, Miran-
dek juduetaz gauza onak ere aitor tzen zituen: “Nike tz, erraiterako, ba dut Juduetan adiskide on bat edo biga; Israelgo folklo-
rea gusta tzen zait; poeta hebreutar-berriak a tseginekin irakur tzen ditut; eta, zinaren pean diot, ez dut sekula Judu zahar edo
gazterik erre, ez Judusarik bor txatu, ez eta synagogarik profanatu”. In “Ene artikulu baten ‘kritika’-ren ondotik”, Mirande kri-
tikoa izan zen holokaustoaren zifrekin? “6 (edo 4, edo 8) miliun Judu... Zifra zenbaiten handiagoak ez gaitu inpressionatu
behar”. 

60 MIRANDE, J. “Ene artikulu baten ‘kritikare’ren ondotik” eta Ibiñagabeitiari gutuna, 1953?: “Eta juduak higuin ditut,
zuk eta Krutwig’ek iretarrak higuin tzen dituzuen baino mila aldiz gehiago, gutienez. Zio onak ditut hontarako tz. Ez ditut nire
maitarzunak eta gorrotoak nehori bor txatu nahi, jakina. Bainan hobe da gai ba tzuen ez aipha tzea, adiskide hoberenen arte-
an ere eure asmoak eta aburuak ba ditut, ezta ez ditut orain u tziko, irudi guztien araura, ia hamar urthe huntan begiratu bai-
titut aldatu gabe. Demokraten, juduen eta tramazonen herra, aburu heietatik sendoena dut”. 

61 “Ene artikulu baten ‘kritika’-ren ondotik”, op. cit., 9. or. Mirandek Goizerriko (Ekialdeko:  txina, India, Japon...) filoso-
fía eta erlijioak (mistikoak) mire tsi, maite eta jarraitu zituen. Ikus Haur besoetakoa eleberriko 90. or.

62 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 24. or. MIRANDE, J. “Ene artikulu baten...”, op. cit., 8. or.
“Orienteko ethnia direlako, Okzidentean bizi, eta berek hala nahi izan dute iraun menderik mende, beren leialtarzun guztia
Israeli begiratuz berea egiazko nazioneari bezala, eta Israel hori, lehenago sortherri mytiko bat ba zen ere, egungo egunean
Estatu arro tz bat baizik ez da guretako”. J. “Goncourt-saria dela eta...”, Egan, 1960 (3-6), 237-239. or.; “Ene artikulu baten ‘kri-
tika’-ren ondotik”, Egan, 1962 (1-3), 6-11. or.
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Deriba horretatik, Mirande nazi-faxismoraino iri tsi zen: “Ni apeztiar ez banaiz
ere, eskuintiar naiz ene maneran edo hobeki erraiteko ‘faxista’ jende xinpleek
dioten bezala”63.

Hala ere, Mirande, nahiz faxismoaren zaleak ziren lagunak euki eta faxismoa-
ren aldeko proselitismoa egin, ez omen zen nazi-faxisten lazturetan sartu (“U tz
dezagun, beraz, KZ-zelhaien khondu hori, ez baititut nik eraiki”): “Bere fazismua
senti tzeko manera bat zen, ez ideologia bat; etika bat zen, pagan ku tsukoa, ez poli-
tika bat”64. Oreka (nahasketa) zaila (ezina ote?), guztiz arriskugarria65. 

1.10. Arrazista

Arrazei (etniei?) buruz Miranderen jarrera guztiz bi txia (salagarria, hobeki)
izan omen zen. “Ez da errex uler tzea nola egiten duen Mirandek den ekilibrista
onenak ere erori gabe egin ez lezakeenaren egiteko”66.

Mirande herri eta kultura gu txituen defenda tzaile zin tzoa izan zen, ‘zuriak’
(ho ts: europarrak) izanez gero: “Moi je suis Européen: un Catalan, un Breton, un
Frison peuvent être mes frêres, mais jamais un ‘négre’ ou un Peau Reuge”67. Euro-
parrak ez ziren ‘arrazak’ edota etniak, ekialde hurbilekoak batez ere: juduak, bel -
tzak... guztiz arbuiagarriak izan zi tzaizkion. Mirande arrazista ‘europarra’ zen
(Hitler-en eskolakoa?68). 

Miranderen faxismoan ñabardurak egin daitezkeen arren(?), arrazismoan, an -
tza, ez: “Perilean nago Euskal Herrian demokratek urde faxista tzat a txikiko nau-
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63 MIRANDE, J. Jon Mirandere-ren idazlan hautatuak, op. cit., 58. or.
64 MIRANDE, J. “Ene artikulu baten ‘kritika’-ren ondotik”, op. cit., 11. or. Nazien aldeko kolaborazionistez osatutako 

Brei tz Atao taldeko lagunak izan zituen Mirandek. PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 23. or.
“Eskuindar talde baten buru zen Josseaume delako abera ts, burges batek zuen Jon berriz salatu, gure adizkideak (Mirandek)
zuelakoz, omen, fazismura bul tzatu. Hor ere bere adiskide moskutar batek salbatuko du, esanaz ezin dela norbait ‘délit d’o-
pinion’ edo ‘iri tzi gaizki’ betan gatik epai tzen ahal”. IBARZABAL Eugenio. Koldo Mi txelena. San Sebastián: Erein, 1977, 160.
or. “Jon (Mirande) era fascista, sin lugar a la menor duda. A la francesa, desde luego, no a la ‘fuerza bruta’, con un enorme
background cultural, aunque no era universitario”. PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 23. or. MUJI-
KA, L. M. op. cit., 65. or. “Mirande ‘faxista’ ez dator bat estatu ‘nagusien’ idolatriarekin; bere ‘faxismoa’ berezia da, eta, duda-
rik gabe, nie tzschearra, arrazista baino gehiago, ‘ideologikoa’ delako, ho ts, antijudua, etika ‘deprimi tzailearen’ kontrakoa”.

65 Bai: “Ikhusten duzun bezala... bethi ere ai tzineko nazi t tzarra, egon naiz”; Xabier Kintanari 71-X.17ko gutuna: Dena
dela, fascista hunen gorain tzirik hoberenak har i tzazu”. Ez: “Je dois dire que mon anti-franquisme n’est pas de l’anti-fascisme
(entre parenthèses), je ne suis d’ailleurs pas fasciste, mais national-socialiste, il est bien évident que vous mettez tout cela dans
le même panier”, in Miranderen lan kritikoak, op. cit., 14. or. 

66 ARKO TXA, A. “Mirande eta Thanatos: Herio tz heroikoa”, in Jon Mirande orhoituz (1925-1972), op. cit., 20. or.
67 Ikus LARREA, J. M. Miranderen lan kritikoak, op. cit., 14. or. (eskuizkribu osoaren fotokopia baizik ez da ager tzen). 

NIE TZSCHE, F. Moralaren genealogia, III, 27 (eta Zien tzia pozkario tsua): “... doitasun horren indarrez gara europar onak, zerbai-
ten indarrez bagara, eta Europako burugaindi tze luzatu eta kemen tsuenaren oinordekoak...”. 

68 MIRANDE. J. “Race, peuple eta nation” (I), 98. or. in Miranderen lan kritikoak, op. cit., 93-101. or. “Bien sûr, un metis de
Basque et d’Indien, par exemple, peut-être très sympathique et même avoir appris à parler basque aussi bien qu’Axular; il
n’empêche que par le seul fait de son sang mêle, il ne peut être un Basque authentique et ne saurait être accepté, a ce titre,
dans notre communauté ethnique si par hasard il en manifestait la prétention”.
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tela, latin herrietako faxistek urde demokrata tzat a txikiko nautelarik... eta fun -
tsean ez naiz bata ez ber tzea, europar razista baizik”69.

1.11. Ezkonformista

Mirande ‘rara avis’ bat izan zen. Inadaptatu bat70. Ez zituen gogokoak Parisen
gehiengoa ziren kristauak, juduak eta marxistak; arabiarrak, haatik, gogokoak
zituen, “sozialismua materialtismua gabe egin nahi bai tzuten, ho ts, nazional-sozia-
lista zirelako tz”71.

Mirandek fobiak eta filiak muturreraino ohi zerama tzan72: “beroalditik 
e tsialdiak zituen”. Erakusgai gisa, euskararekiko erlazioa ekar dezakegu. Mirandek
euskarazko testuak ida tzi eta argitara tzea izan omen zuen munduko ekiterik gogo-
koena; bada, berak ida tzitako testu ‘proboka tzaile’ren ba tzuk argitara tzerakoan
izan zituen oztopoengatik (kontuan hartu beharra dago, hegoaldean zer eta Fran-
coren diktadura eta nazional-katolizismoa indarrean zeudela, eta iparraldean ohi-
ko euskararekiko ahultasuna edo indiferen tzia), 1960. urtearen inguruan, euska-
raz idazteari uko egin omen zion, behin betiko (ez guztiz omen73).

Euskal Herriko argitalpen zen tsura ekiditekeko, 1962an, Mirande, Peillen bi
anaiekin batera, “Igela, euskaldun heterodoxoen errebista aldizkari antikonformistaren
sor tzailetarik izan zen”74. 
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69 AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna. Donostia: CAP, 1978, 48. or.
70 ECHAIDE, J. “Jon Mirande hil zaigu!”, op. cit., 11, 7. or. “Jon Mirande, nire an tzo, inadaptatu bat zela”. 
71 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 19. or. VILLASANTE, L. Historia de la literatura vasca. Aran-

zazu, 1979, 438. or. “Vívía en una situación de aislamiento espiritual”.
72 Horretan ere, Mirande Nie tzscheren an tzekoa omen; ikus in SAFRANSKI, R. Nie tzsche. Biografia de su pensamiento, op.

cit., 93. or. “llevando la idea a las consecuencias extremas, cosa que siempre agrada a Nie tzsche”. Horretaz, KUNG, H. ere in
Verdad controvertida. Memorias, op. cit., 94. or. “La tan alemana ‘magia de lo extremo’ (Nie tzsche) –esto es, la defensa de una
idea hasta las últimas concecuencias, aunque ello lleve a un callejón sin salida–”. 

73 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande Aiphasorho y su novela La ahijada”, op. cit., 100. or. “En períodos de depresión (Mirande)
dejaba de escribir en euskera o en cualquier otro idioma... Creo que Jon Mirande vivió, únicamente, por la pasión de nues-
tro idiona y de nuestra cultura”. 102. or. “El autor (de Haur besoetakoa) dejó de escribir en euskera porque las dos revistas lite-
rarias (Egan eta Euzko-Gogoa?) rechazaron entonces su obras y traducciones”; 105. or. 59.08.28ko  tx. Peilleni gutuna: “Eraba-
kia hartu dut hemendik aurrera fran tzesez ida tziko dudala nai ditudadn gaiak aipa tzeko zorian izateko (edo bearbada beste
erdera batean esaterako inglesean, idazkide bat aurki tzen ba dut”... le dije que tenía que seguir escribiendo, aunque fuera en
francés, y entonces me respondió en su carta que lo había escrito por despecho, pero que nunca escribiría en otro idioma
sino en euskera, a no ser en un idioma céltico unas crónica periódicas”; 106. or. “Entre 1962-1964 había dejado de escribir en
un idioma que era para él la lengua de marxistas leninistas o de censores clericales frustrados”. Dena dela Mirandek ez zuen
erabat euskara bazterrean u tzi: “Cuando dejó de escribir en euskera, siempre me dirigió cartas en nuestro idioma y siempre
me habló en euskera, decía, como Ibiñagabeitia ‘portarse de otro modo es una traición”. “Jon Mirande eta Aiphasorho-ren
bizia (1925-1972)”, op. cit., 25. or. “Aginaga delakoaren laido per tsonalek eta beste euska tzaleen ixiltasunak mindurik, euska-
raz idazteari u tzi egin zion”, 25. or. “Adiskidan tzaren izenean bakarrik Igela-n parte hartu zuen, eta Jon E txaide bere E txahun
gipuzkeraz egiten lagundu”. Jon Juaristik 1970era arte a tzera tzen du Miranderen erabaki hori: “En 1970 apareció su única nove-
la, La ahijada, y días después provocó un nuevo escándalo al declarar, en una carta a la revista Anaitasuna, su intención de
abandonar para siempre la literatura en eusquera”.

74 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 15. or. Igela aldizkariak sei ale besterik ez zuen iraun. “Pei-
llen-ek eta nik diru gehiegi galdu dugu aldizkari hortan, eta azken numero hau, batez ere, nihauren sakelerik pagatu behar
izan dut. Horregatik IGELA zorigai tzekoa hil dugu”.
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Mirandek an tzeko portaera aldakor eta muturrekoa azaldu ohi zuen politika
arloan ere: nazionalista ezkertiarra izan omen zen, baita euskal gudarien mireslea
eta Euskal Herriaren askatasuna lor tzeko borroka armatuaren aldekoa ere75: “Ai’-
neza gal bizia goiz batez / ixkilludun, ixil eta zutik, / gudan hilda lur zahar honen
maitez, / Mendietan, e tsaien eskutik”76. ETAko lehen militanteekin, ostera, ez
omen zuen erlazio onik izan... ez arma biolen tzia erabil tzen zutelako, marxistak
zirelako baizik. 

Gizarte egoera ez omen da Mirandek amestu zuen bezain malgua eta euskal
kulturaren aldeko euskal herrikoen jarrera linguistikoa eta politikoa berak nahi
zuen baino motelago mugi tzen zela ohar tzerakoan, bertan behera u tzi zuen eus-
kal militan tzia osoa, behin betiko (ahoz, behin tzat): “Zori txar andi tzat daukat Eus-
kaldun jaio bainin tzan... Gainera i txaropen ta konfidan tza osoa galdu det Euskal-
dunen gain. Gezur andi bat baizik ez da aien delako ‘aber tzaletasuna’ eta, fun -
tsean, azalu ts berekoi ba tzu dira aber tzaleak. Amar urte galdu ditut aien alde lan
eginaz, eta orain ez det gehiago ‘Don Quijote’ izateko asmorik”77.

Besteren ba tzuek (Ibinagabeitiak, Echaidek, Mi txelenak...), haatik, bizi tza oso-
an iraun zuten euskal gizartearen aldeko ahaleginetan, Mirandek baino egoera
gogorragoetan ere. Horiexek (izan) ditugu ezinbestekoak (B. Brecht-ek dixit). 

1.12. Proboka tzailea

Mirande proboka tzaile bat izan zen. Mass mediaren bideak: ho ts, ideologia,
portaerak eta abar ez zituen maite, “orduko gure kultura (erlijio...) puritanua,
hipokrita, triunfalkerian igeri zela” irudi tzen bai tzi tzaion, dekadentea ere bai78.

Miranderi, probokaziorako joera, politika, erlijio eta moral arloan ager tzen zi -
tzaion nabarmenki. Politika arloan, Mirandek “elite borrokari guduzale baten
beharra” azpimarra tzen zuen eta “politikan indarra sentipen gainetik jar tzea”
aldezten zuen, baina hori “ez zuen nazi ba tzuen artean baizik eran tzupenik izaten
ahal”. Erlijio arloan judu-giristinotasunaren “bakezaletasun, berdintasun eta anai-
tasun utopien” kontrakoa izan zen eta, bere idazki ba tzuetan, lesbos maitasuna,
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75 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande Aiphasorho y su novela La ahijada”, op. cit., 100. or. “Cuando conocía Jon Mirande era
nacionalista vasco”. Argia, 30.04.89, 1242. zkia. “Nik Mirande ezagutu nuenean, 47-48an, euskaldun guztiei borroka armatua
proposatu zien. Guk guztiok eze tz iharde tsi genion. Azkenean bakarrik gelditu zen eta aber tsaletasunari uko egin zion, Agi-
rre lehendakariarekin ere haserretu egin zen, ‘Astia gal tzen ari zarete, Demokrazia fran tses eta amerikanoak Frankorengan-
dik libratuko zaituztela uste baduzue, ez da egia, zuek borrokatu behar duzue horretarako’ errazen zion”. 

76 Eresi (1951), Euzko-Gogoa, 51.09.10.
77 Tauer-i bidalitako Miranderen gutuna, 55.08.21an.
78 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 15. or. Ikus “Euskaldun zin tzoen balada”, Poemak 1950-

1966, op. cit., 54-56. or. IBARZABAL, Eugenio, op. cit., 60. or. “Excesivamente provocador, para cuando te habías dado cuen-
ta te podías ver envuelto en un buen lío”.
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homofilia, masturbazioa, pedofilia, nekrofilia,
pederastia eta menturazko maitekeria defendi-
du zituen79. 

Probokaziorako joerak, umore bel tzez
lagunduta (alkoholez ere?), gustu  txarreko
adar-jo tzera bul tza tzen zuen Mirande, behin
baino gehiagotan (gehiegitan, nonbait): “Hay
que añadir –azal tzen digu Mi txelenak– que era
sumamente amable. La única excepción que
recuerdo es cuando se empeñó en su casa en
ponerme el ‘Cara al sol’ en el tocadiscos”80;
eta Krutwigek honako ekin tza arbuiagarri hau
gogora tzen digu: “Recuerdo que un día que-
damos citados al anochecer, con la intención
de dar un paseo. En un momento determina-
do me dijo que deseaba ir al barrio judío, al
mismo tiempo que comenzaba a gritar ‘judíos
al crematorio’”81. 

1.13. Paganoa

Mirandek kristautasunik gabeko, ho ts, Kristoren aurreko erlijioa(k) maite
z(it)uen: keltiar, bretainiar edota euskal erlijio jatorra(k)82. Mirandek uste zuen
euskal sustraiak paganismoan berraurki zi tzakeela: “Gu paganu ginen...”, europa-
rren artean ‘paganoenak’ omen: “Euskaldunak paganoak ziren, ber tze Europako
herri guztiak giristinotu zirenean” eta orain tsura arte paganoak ere: “Hortako tz
ere, oraiko neophyten garra hoin handia da euskaldunetan, zeren euskaldunak a -
tzo ere paganoak ziren”83.
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79 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 15 eta 19. or. PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasor-
horen bizia”, op. cit., 17. or. “Bere neurti tzetan naski tabu gehienak aipatu zituen: Nesku tsak, lesbos maitasunaz; Eder bati,
masturba tzeaz; Amsterdameko oroi tzapen bat eta Larrazken gau batez, pedofiliaz; Merry Christmas, nekrofiliaz; eta hi tz lauz, Jainko-
zalea, pederastiaz. Hiru putattoak, menturazko maitakerietaz, eta Haur besoetakoa ere pedofiliaz; eta galdu diren erotikazko oler-
ki ba tzuk, Ohean ona, e. a”. 

80 IBARZABAL, Eugenio. Koldo Mi txelena, op. cit., 161. or. AULESTIA, G. “Un siglo de literatura vasca (IV, A), Sancho el
Sabio, nº 9, 1998, 14. or. “Para provocar a vascos y franceses llegó a lanzar vivas a Franco y a España en el Centro Vasco de París
el día de ‘Aberri Eguna’. En otra ocasión mientras los demás saludaban cantando el himno francés ‘La Marsellaise’ él per-
maneció sentado”.

81 IBARZABAL, Eugenio, op. cit., 60. or. Ildo berean, Ibiñagabeitiari gutuna, 1951.III.23: “Juduak il! Perish Juda! Die
Juden zum krematorium!”.

82 MOLINER, M. Pagano (> Pagus: aldea): “El cristianismo se difundió primero en las ciudades (del mundo griego y roma-
no) y la idolatría se mantuvo entre la gente de las aldeas”. 

83 MIRANDE, J. “Euskaldungoaren e tsaiak”, op. cit., 25. or.; X.X. [Peillen?], “Euskaldunen strip-teasa”, Igela, 1979, 75. or.
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Miranderen paganismoa, haatik, ez zen originala. Nie tzscherengandik ikasi
eta, ia lanketarik gabe, bereganatu egin zuen.

Mirandek (eta Nie tzschek) paganismoaren barruan, 

a) bekaturik gabeko erlijioa aldarrikatu zuen: “Pagano izatea haren tzat ez zen
azalekoa... sakonagoa zen, oinarriz kelten gandik hartu sineste ba tzuekin,
Grezia ta Erromako pagan filosofo zinikoekin eta hedonistekin ere. Platon
ez zuen gogoko eta Aristoteles guttiago. Miranderen pagantasuna Pio Baro-
jaren hurbil-hurbila da, bekatuaren ukapena”84; baita

b) etika indibidualista edota ilustratuen (Nie tzsche: nobleen) askatasuna ere
(askatasun burgesa?): “Ez daiteke nor-nai izan pagano; / Ortarako bear da
bioztun / Izan, eta maite eguzki ta ardaoa, / Nabaritu zaiñetan naitasun. /
Ez di tzake nork-nai lur-magalean / Arki bere irrikiak oro; / Beldur gabe ibi-
lliz deiño bizi, / Asperarik gabe il tzeraiño. / Izan da, bai, lurtar esker-
gaben tzat / Lur maite au ama bat bezela. / Paganoa bizi da biziz emen /
Edertasun betean dagola./85

Paganismoan bekaturik eza, a tsegin grina eta probokaziorako joerak bil tzen zi -
tzaizkion Miranderi, are eta akelarre moduko ospakizunetan ager tzeraino ere:
“‘Les Sociétés Savantes’ hotel zikin zaharrean... denbora batean ‘Druiden Eliza
paganoak’ hor izan zuen bere egoi tza; lehen burua Morvan Marchal zen, ni Bard-
handi lagun tzaile eta Jon Mirande Gutuatra86 zin tzoa zen; Jef le Penven-ek, berriz,
aber tzale bezala presondegi fran tsesetan egonik, gure harmoniuna jo tzen zuen
diru egiteko. Ostirale guztioz han bil tzen ginen keltiku egiak sakonki sarrerazte-
ko. Gure biltokia Pio V.garrenaren mezaren ihakina87 zen, asmatutako keltiku
zahar, kymreg (gales), brezoneg (bretoin) hizkun tza zatiekin. Rober Mercier
‘Brennos’ kazetalaria zen gure ovata; harekin beti adiskidan tza galerna tsua izan
dugu. Ez zi tzaion druida soinekoa jaunztea gogoko; gure elizkizunen gibelean
sakrilegiu bat bezala sendi tzen zuen, eta ez zebilen guztiz erraturik, Marchal, Jon
eta nik asmatu azken benedikzioneak keltiku zahar makarronikuan honela erra-
ten bai tzuen: ‘Fortis estos etic forton suou matron, meion ueketen more’. Gure
iniziatu adiskideei aitor tzen genien esan nahia: ‘aluak zarete eta zuen amaren alua
i tsaso baino sakonagoa da”.88
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84 PEILLEN,  tx. “Jon Miranderen gaurkotasuna”, in Obra Osoa 1, op. cit., 11-12. or. E TXAIDE, Y. “Yon Mirande gordiñik”,
op. cit., 8. or. “Baroja da euskaldun erdal-idazleetan gauza zenbaitetan gogaide aurkitu dudan bakarra... ni Barojazale amo-
rratua nauzu... ‘Xanti Andiaren kezka’ euskal psikologiaren aspekturik egiazkoen eta ohargarriena darakuzku... euskal roman-
tizismoa, ez A. Chahok asmatu zuen romantikotasuna”.

85 CLERCQ, R. De, Niet ledereen kan heiden zijn, Mirandek i tzulia; ikus Poemak 1950-1966, op. cit., 155-157.
86 Ikus Jon Mirande druidaz jan tzita in Miranderen lan kritikoak, op. cit., 7. or.. 
87 Orotariko euskal hiztegia: “Mofa, remedo, burla”.
88 PENNAOD, G. op. cit., 275-276. or.
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Mirandek, bestalde, ez zion euskal paganismoari jatortasunik aurkitu, ez erli-
jioaren, ezta antropologiaren aldetik ere. Mirandek paganismoaren ezaugarriak
keltengandik (irlardarrengandik) ikasi, Euskal Herrira ekarri eta euskal paganis-
moarekin nahastu omen zituen: “(beraiek) ez soilki jainko eta jainkosa zaharrez
amul tsuki eta haietan osoro sine ts balezate bezala min tza tzen direlako tz, baina
gainera paganoen gizalegeak handiesten eta Judu-Kristauenak gai tzesten dituzten
bertuteak lauda tzen dituztelako tz gizandietan: nagusi-izan-nahia, berekoitasuna
eta a tsegalea”89. Joxe Azurmendik azpimarra tzen duenez, “hiru gizandi birtuteok
oso Nie tzscherenak dira”90, ez omen, haatik, oso Euskal Herrikoenak, euskal paga-
nismoa, neurri ez  txikian bederen, aurreindoeuroparra baita, herrikoi, apal tsu eta
borrokarik gabe(ago)a, besteak beste91. 

1.14. Depresiboa 

Mirande maniako-depresiboa izan omen zen, psikanteniakoa92. “Inor eztago
libre mundu triste honetan horrelako e tsialdi eta bel tzaldietatik, batez ere gogo-
an edukirik, ni bezala (Yon Echaide), tristuraren mendeko haur bat zela, pesimis-
moari zeharo emana. Eta barrua goibel zuenak kanpoa goibel desira tzen zuen.
Eztuen eguzkiaren argitasuna maite. Ai tzitik, Barojak bezala egualdi lanbrio tsu eta
euri tsuak zituen gogoko. Beharbada horrexegatik bere bakan tzak urteburuan,
negumiñean har tzen zituen, Abenduaren 15etatik Urtarrillaren 15era”.93

 txomin Peillenek Miranderen lau depresioaldi aipa tzen dizkigu: “Amaren
herio tzak lehendabiziko urraldia egin zion eta edaten hasi zen; geroago, 1968.an,
aitaren hil tzeak nonbait oso eroria u tzi zuen. E txekoekin bizi izan zen e txetik kan-
poa eman zioten, eta e txez aldatu zen iñoren lagun tza eskatu gabe. Jon ez zen
gizon praktikua, eta hala, e txealda tzaileak u tzi egoeran G. Pennaod-ek aurkitu
zuen: ez zuen jan aspaldian, ez edan, ez zen lanera joan... aztoratua zen, lurrean
ohastalgietan e tzanik, negarrez urturik eta zain-beheraldi batekin... G. Pennaod-
ek ospitalera eraman zuen... Pitié-ko ospitalean lo-erremedia tze bat egin zioten,
baina handik atera tzean beste psikastenia ukaldi batek jo zuen: gogogabetua,
aspertua, bere buruaz beste egin nahi izan zuen”94.
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89 MIRANDE, J. “Irlandarra, haren egoera eta egungo estatua”, Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 229. or.
90 MIRANDE, J. Schopenhauer, Nie tzsche, Splengler MIRANDEren pen tsamenduan. Susa, 1989, 95. or. NIE TZSCHE, F. Sämtliche

Werke, kritische Studienausgabe: dtv-de Gruyter, VI 171.
91 Ikus HAR TSUAGA, J. I. Euskal mitologia konparatua. Donostia: Kriselu, 1987.
92 WIKIPEDIA: “La psicastenia (del griego psyché, “alma” y asthenia, “debilidad”) es una dolencia de la psique caracterizada

por fobias, obsesiones, copulsiones y ansiedad. El término ya no se utiliza en el diagnóstico clínico, aunque sigue figurando
como una de las diez subescalas clínicas en el MMPI, test de personalidad diseñado para detectar trastornos de personalidad
o de conducta”. 

93 ECHAIDE, Y. “Jon Mirande hil zaigu!”, op. cit., 7. or. 
94 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 18. or.; Jon Mirandere-ren idazlan hautatuak, op. cit., 362 eta

364. or.
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E tsialdi horietan, Mirandek alkoholean (whisky-an, batik bat) bilatu ohi zuen
ihesaldia95. “Azken e tsialdia 1972-ko maia tzean izan zuen”, bere buruaz eta Euskal
Herriaz asperturik omen zegoen. Nola edo hala, abendura arte iri tsi zen, eta,
oraingoan, (eguberri-egunean berean ote?), bere buruaz beste egitea lortu zuen.
Aspaldidanik prestatu omen zuen Mirandek zorigaiztoko bukaera hura: “lo egite-
ko erremedioak ez zituen har tzen, baina izkuta tzen nonbait. Gure adiskide gas-
koin Tauriac-ek Jon hilik aurkitu duenean, lau erremedio tubu hu tsik zeuden eta
gure adiskide maitea han ze tzan hamasei egun haietan hilik. Hain zuzen, Jon
Gabon gauean hil zi tzaigun... haren tzat Gabon urteburua eta eguna higuingarria
zen, beste gehienen tzat egun eder bat den legez”96. 

Miranderen depresiorako joera Nie tzscherenarekin eta Arthur Schopenhaue-
renarekin erka genezake. Biak (hirurak) filosofiazale, hi tzkun tzalari, poliglota,
idazle preziatu, bakarti, ezkongabe, depresibo edota pesimista, elitista, proboka -
tzaileak97.

Erlazio horretan, Nie tzsche maisua da eta Mirande ikaslea. Beronek, haatik, ez
zuen lortu irakaslearen (Schopenhauer sartuz gero, irakasleen) ez jenialtasunik,
ez sakontasunik, ez handitasunik, ezta jatortasunik ere. Mirande Nie tzscheren
(Schopenhauren) kopia debaluatu bat izan zen. Hala eta guztiz, kon tserbadorea
zen euskal gizartean, guztiz apur tzaile izateko ausar tzia ez zi tzaion Miranderi falta
izan... euskal bête noire bat izan zen, meritu eta demeritu guztiekin. Euskal anti-
kristoa?... ez goi eta ez doi (nire ustez, bederen), baina Miranderen erlijio aldeaz
ari tzeko ordua hurbil tzen ari zaigu. 

Dena dela, atal txo hau bukatu aurretik, gauza bat sakondu beharko dugula uste
dut. Mirandek bere buruaz beste egin ote zuen? Ba tzuek ( tx. Peillenek...) baie tz uste
dute; besteren ba tzuek, ostera, zalan tzak dituzte: “Nik ez diot bere burua hil zuenik
eta hil ez zuenik, baina bai ezin daitezkeela baiezta bere buruaz beste egin zuenik.
Hori inok ez daki, zeren ez bai tzen testigurik izan eta bere hilo tza hil eta hiruzpalau
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95 ARRUE, A. “Cuatro vascos actuales” in Euskera, 1963, 186. or. PEILLEN,  tx. “Jon Miranderen bizia”, op. cit., 18. or. “...
haren eroaldirik ez dut sekula ikusi, ez aipa tzen en tzun; mozkorraldiak bai ikusi dizkiot”. PEILLEN,  tx. “Jon Mirande Aipha-
sorho y su novela La ahijada”, op. cit., 114. or. “Las relaciones que tuvimos con Jon Mirande y las tertulias que teníamos de
soltero y luego en nuestro hogar eran muy alegres: le gustaban los chistes, los canulares, los retratos humorísticos de sus cole-
gas y la burla de su propia actividad laboral. La víspera de su suicidio encontró a su amigo Goulvenn Panaod y estaba muy ale-
gre”.

96 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia”, op. cit., 18. or.; Jon Mirandere-ren idazlan hautatuak, op. cit., 362 eta
364. or.

97 SCHOPENHAUER, A. in Manuscript Remains: “A los treinta años estaba completamente harto de tener que considerar
mis iguales a individuos que no lo eran en absoltulo. Mientras un gato es joven, juega con bolas de papel porque las cree vivas
y las considera similares a él. Así me ha ocurrido a mí con los bípedos humanos”. Schopenhauer-i buruz ikus: YALOM, I. D.
La cura Schopenhauer. Salamandra, 2008, 100. or. “Su capacidad para las lenguas era prodigiosa; con sólo 15 años hablaba
correctamente alemán, francés e inglés, y tenía conocimientos suficientes de italiano y español. Con el tiempo acabaría domi-
nando una docena de lenguas modernas y antiguas, a tal punto que tenía el hábito de escribir las notas al margen en el idio-
ma del texto en cuestion”. 252. or. “(Schopenhauer) tenía el mejor estilo (en alemán) de todos los filósofos, exceptuando a
Nie tzsche”. Nie tzsche eta Schopenhauer klinika batean egonak ziren depresioak jota. Mirande Châteaulingo klinika psikia-
trikoan egon zen 1972ko uztailean eta handik, 1972-11-06an Maulera joan zen a tsedena har tzera. 
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egun barru aurkitu bai tzuten. Baina gauza bat da gogoan hartu behar dena, alegia,
Jon Mirandek loarekin zuen problema gai tza: ohean sartu eta ezin loak har. Hau
dela eta, pildora lo-eragileak zituen har tzen eta dosis handiegi batek beste mundu-
ra eraman zezakeen, berak bere burua hil tzeko asmorik eduki gabe”98. 

Eztabaida horretan, Jon Miranderen ñabardura autobiografiko ugariak era-
kusten dizkigun Haur besoetakoako Gizakiaren bukaerak eragin handia izan duela-
koan nago, nobelagilearen herio tzari buruz sortu den berreraiketa horretan. Bai-
na ez dut uste eleberriak lorra tz nahikorik ematen digunik ondorio hori atera -
tzeko. Egia esan, Mirandek behin baino gehiagotan agertu zuen bere buruaz beste
egiteko joera, baina ekin tza horretan, usu baino usuago, “aho handia, beso mo tz”.
Haur besoetakoa eleberriko Theresaren herio tza dugu froga. Gizonaren eta neska-
toaren buru-hilketa, nahita eta apropos bilatuta ere, azken unean, a tzera egin
nahi izan zuen Gizonak eta ekiditen “indarka” saiatu egin zen, “baina berandue-
gi”. Neskatoaren herio tzarengatik zoro modura ager tzen zaigun Gizonaren buru-
hilketari buruz, zalan tza gu txi, gorpua agertu ez bazen ere. Eszena biotatik zein
izan zen Miranderi nagusitu zi tzaiona? Hainbesterainokoa izan zi tzaion Jon
Miranderi Gizonaren eragina (depresioa edo zoramena)? Ala neskatoren kasuan
bezala, azken orduan, a tzera jo nahi izan zuen, baina “beranduegi” (bakarregi
ere?) nahita edo nahita ez, ondo (ez) neurtu pildora lo-eragileen kopurua (non-
bait alkoholarekin nahastua)? Datu gehiagorik ezean, geldi bedi (dezagun) epaia. 

2.  JON MIRANDE IDAZLE ERLIJIOSOA 

2.1. Erlijiosoa, ez sinestuna 

Erlijio(tasun)a, oro har,

a) zien tziak edota filosofiak guztiz eran tzun ezin dezaketenari eta

b) (g)izakiaren (Jainkoaren) gaineko galdera, an tsia, i txaropen sakonei dago-
kie: zergatik (g)izakia eta ez ez-(g)izakia99? gizakia zertarako? herio tzaren
ondoren zer?: “Aquí está el límite. / Ya nunca, / oscuros por la sombra bajo
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98 E TXAIDE, Y. “Jon Mirande gordinik”, op. cit., 6. or.
99 G.W.F von Leibni tz, M. Heidegger. Erlijioaren zenbait definizio: “sentimiento de dependencia absoluta” (Schleiermacher);

“expresión de la profundidad numinosa de la existencia” (Tillich). ESTRADA, J.A. Imágenes de dios. La filosofía ante el lenguaje reli-
gioso. Madrid: Trotta, 2003, 36. or. “Estas son las preguntas que llevan a la religión. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué
significa el vivir y el morir? ¿Cuáles son las orientaciones básicas para realizarnos como personas y ser felices? ¿Qué es el bien y
el mal para el hombre? ¿Hay bien y mal objetivos y normativos, o sólo instancias subjetivas, lo bueno y lo malo para mí, o para
una cultura determinada? ¿Cómo luchar contra el mal, en sus diversas dimensiones, y qué podemos esperar a la luz de la injus-
ticia, del sufrimiento y de la muerte, que cuestionan el sentido del hombre... Son preguntas racionales y afectivas, ya que con-
ciernen a toda la persona, a la razón y al corazón. Por eso el lenguaje religioso es racional, pero también afectivo, ya que la reli-
gión es hija del deseo y la esperanza, y en ese lenguaje prima lo expresivo y lo comunicativo sobre lo explicativo y causal”. HANE-
KE, M. Das weisse Band deri tzon filmaren zuzendaria: “La religión es una expresión de nuestros deseos más profundos y nuestro
esfuerzo por satisfacerlos. La sangre vertida en el nombre de la religión ha empañado esta idea que considero preciosa”. 



194

la noche sola, / podríamos volver. / Pero no cedas, baja / al antro donde
/ se envuelve en sombras la verdad. / y bebe / de bruces, como animal heri-
do, bebe su tiniebla / al fin”100.

Galderoi tradizio, erritu, arrazoi, sentipen... edota mistikaren indarrez eran -
tzuten saia gaitezke: baiezkoan, deismo edo erlijio (naturale)an koka tzen gara; ezez-
koan, agnostizismoan edo ateismoan.

Sinesmena, haatik, nahiz eta, erlijiotik, ho ts:

a) tradizio, erritu, arrazoi, sentipen... edo mistikatik abiatu ahal, eta

b) arrazoizkoa101, ho ts: consentanea rationi izan behar102,

c) lehen-lehenik, grazia dugu, deia, erakarpena, lilura, konfian tza, errebela-
zioa, ho ts: norbaiti jarrai tzea103, zeinen xendran,

d) barru sakonetik, gizakiagoran tz, subjektuagoa izatera... → Jainkoa deituriko
norenganan tz bul tzatuak senti tzen garen104: Fecisti nos, Domine, ad Te et
inquietum est cor nostrum donec requiscat in Te (San Agustin) eta J.A. Valentek
ere (sinestuna? agnostikoa?) iradoki tzen diguna: “Devuélveme a tus ojos /
que llevo en mis entrañas dibujados”105.

Erlijioa eta sinesmena erlazionatuak egon arren, diferenteak dira, are eta,
sakonean, kontrajarriak ere106. 
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100 VALENTE, J.A. “Eneas, hijo de Anquises, consulta a las sombras”, in Interior con figuras.
101 Latinak rationalis eta rationabilis edo ratione consentaneus bereizten ditu eta gaztelerak ere: racional eta razonable. Euska-

raren ordainak: rationalis (arrazional edo arrazoidun) ditugu eta rationabilis arrazoizko. 
102 I P 3, 15-16: “Egon beti prest zeuen i txaropenaren arrazoia eska tzen dizuenari eran tzun emateko; baina egizue apalta-

sunez eta errespetuz, kon tzien tzia garbiz jokatuz”. ME TZ, J. B. La fe, en la historia y la sociedad. Madrid: Ediciones Cristiandad,
1979, 17. or. “‘Dar razones de nuestra esperanza’ parece ser hoy una de las expresiones clave para la profesión de la fe cris-
tiana”. MOINGT, J. Dios que viene al hombre, op. cit., 12-13. or. “No es posible transmitir la fe mediante argumentos racionales,
pues ésta supone un compromiso personal y un encuentro con Dios... no intentaré imponer mis convicciones, aunque no por
ello, sin embargo, estaré dispensado de indicar sus motivos”. KUNG, H. Verdad controvertida, op. cit., 501. or. “El ‘sí’ a Dios no pue-
de basarse en una demostración irrefutable (como la que cabe ofrecer, por ejemplo, para el teorema de Pitágoras); pero tam-
poco sólo en un vago sentimiento (los sentimientos engañan con demasiada frecuencia). Más bien, únicamente puede apo-
yarse en una confianza razonable, para la que no existe demostración, pero sí muchas razones”. 

103 GONZÁLEZ FAUS, J. I. ¿Qué creo? ¿Cómo creo? ¿Por qué creo?, op. cit., 88. or. “La oferta (SG, de la fe cristiana) se da más
en forma de llamada que de respuesta”. 

104 ME TZ, J. B. La fe, en la historia y la sociedad, op. cit., 77. or. “Este ser-sujetos se caracteriza por su dimensión dinámica:
(los seres humanos) son llamados en situación de peligro, invitados a salir de la angustia, a la conversión, a ‘levantar cabeza’,
al seguimiento... La religión no es un fenómeno accesorio, sino que toma parte en la construcción del hombre como sujeto.
En el Antiguo Testamento se muestra esto claramente a través del proceso de subjetivación de Israel en el éxodo”.

105 Fragmentos de un libro futuro. “(Tamquam centrum circuli)”. Barcelona: Círculo de Lectores, 2000, 80. or. Ikus ere 60. or.
“La memoria nos abre luminosos / corredores de sombra... Descendí hasta su centro, / puse mi planta en un lugar en donde /
penetrar no se puede / si se quiere el retorno. / Se oye tan sólo una infinita escucha. / Bajé desde mí mismo / hasta tu centro,
dios, hasta tu rostro / que nadie puede ver y sólo / en esa cegadora, en esa oscura / explosión de luz se manifiesta”. 

106 GONZÁLEZ FAUS, J. I. “Tiene futuro la religión” in Iglesia Viva, nº 237, enero-marzo 2009, 93. or. “Gauchet no se con-
sidera creyente, pero profesa un enorme respeto al cristianismo porque ha sido precisamente ‘la religión que nos hizo salir
de la religión’ (Ikus GAUCHET, M. La religion dans la démocratie, Gallimard, Paris, 1998). El cristianismo –a pesar de sus vai-
venes anecdóticos y de sus sonoras incoherencias– fue ayudando a la humanidad a desprenderse del cielo, por obra y gracia
de esa ‘vuelta a la tierra’ provocada por las teologías de la creación (SG, también judía) y de la encarnación (SG, específica-
mente cristiana)”. 
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Modernitateko pen tsalari asko: Descartes, Hegel, Kant, Nie tzsche, Mirande...
oro har, erlijioaz ari zirelarik, filosofia mailan mugitu ohi ziren, eta ez, jakinaren
gainean edo ez jakinean, sinesmenaren arloan (zen tzu zeha tzean, bederen). Hori
dela eta, (g)izakiari buruz oinarrizko galderak arrazoi hu tsez aska tzen saiatu ziren,
nahiz, horretarako, behin baino gehiagotan, jauzi edo hipotesi frogaezin ba tzuk onar-
tu (sine tsi107) behar izan (sinesmen laikoa?): betiereko i tzulera, esaterako, edo ari-
maren espiritualtasun zein hilezkortasuna, edota, Miranderen kasuan, mundu
material ‘desberdinak’ (?) onar tzea... “baina hori beste kontu bat da (?)”108.

2.2. Ez materialista

Modernitateko pen tsalariek intuizioan zein introspekzioan (Cogito, ergo sum)
jarritako ezagu tza edo epistemearen oinarria109 materialismo bilakatu zen Scho-
penhauer-engan, zeini Nie tzsche ere lotu zi tzaion: “Gorpu tza naiz erabat, eta bes-
terik ez; eta arima gorpu tzean dagoen zerbaiten izena besterik ez da”.110

Schopenhaueren eta Nie tzscheren iri tziz, Arima (beraiek erabilitako hi tzez
esateko: Nahia zein Instintua) gorpu tzaren produktu hu tsa da, gorpu tzaren jar-
dueratik sortua, gorpu tza baita arimaren euskarri bakarra eta lanabesa. Arima
dugu giza materiatik sorturiko batasun, identitate edo jarraipen kon tzien tzia; bes-
terik ez, eta, arima desagertu (ezereztu) egiten da gorpu tzarekin batera111.
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107 Haur besoetakoa, V. atalean: “Zer garran tzia zuen hori egia ala irudipen bat izateak, batak edo besteak lagun tzen bazi-
tuen biak i tzal, i tzulerarik gabeko hartan gaindi, ordua etorria lizaikenean?”.

108 MIRANDE, J. “Nere sinesmena”, op. cit. GONZÁLEZ FAUS, J. I. “Volver sin la frente marchita”, op. cit, 13. or. “La fe
es una opción, un salto que estamos llamados a intentar ante esas aguas de la vida que bajan turbias y veloces, amenazándo-
nos con arrastrarnos si no saltamos”. AZURMENDI, J. Azken egunak Gandiagarekin, op. cit., 156. or. “Zertan da tza autoiruzurra:
tragediaren aitor tzan ala ukoan? Aitor tza ote da tragedia sor tzen duena? Eta dagoena aitor tzen bada, zer da autoiruzurrago:
i txaropena (zen tzua) ala i txaropen ororen ukoa (betiereko i tzulera)? Hor txe erabaki tzen da fun tsa –eta azkena erabaki (ber-
din, fede) kontua baino ez da”.

109 MOINGT, J. Dios que viene al hombre, op. cit., 138. or. “Kant y Hegel, al conducir la Aufklärung (Ilustración) a su con-
clusión, por vías divergentes van a acentuar el desplazamiento... desde la cosmología a la antropología, desde una metafísica
objetivista a una fenomenología de la conciencia y una lógica del espíritu, y en estas nuevas direcciones intentará descubrir
la teología una expectativa de Dios... A decir verdad el desplazamiento se preparaba ya desde hacía mucho tiempo, desde la
llegada de una filosofía de la subjetividad. No hemos olvidado que Descartes había instaurado su búsqueda de Dios en el inte-
rior del Cogito”. Introspekzioaz balia tzea San Agustinek (IV-V. mendeetan) porposatu zuen: bai Jainkoaren bila: Ikus De Trini-
tate, 1.14, c. 8: “Aunque el espíritu humano no es de la misma naturaleza de Dios, no obstante, la imagen de aquella natura-
leza (divina), a la que ninguna naturaleza vence en bondad, se ha de buscar y encontrar en la parte más noble de nuestro
ser”; bai giza ezagu tzaren oinarriaren bila ere. Ikus De cvivitate Dei, XI: “Si enim fallor, sum”. 

110 YALOM, I. D. op. cit., 257. or. “Schopenhauer fue el primer filosofo (moderno) en desarrollar su pensamiento sobre
bases ateas. Negaba tajantemente lo sobrenatural, aduciendo que vivimos por entero en el espacio y en el tiempo y que todos
los seres no materiales son falsos e innecesarios”. 

111 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, in KSA IV. Ecce homo, in KSA VI 374. or. “El concepto de ‘alma’, de ‘espí-
ritu’, y en última instancia del ‘alma inmortal’, fueron inventadas para despreciar el cuerpo, para enfermarle –¡sacrificarle!–,
para oponer una ligereza espantosa a todas las cosas serias de la vida!”; in PUCHE DIAZ, D. “En torno al materialismo 
nie tzscheano” in Revista de Filosofía, 2 (2004), 108. or. “‘Yo’, dices tú y estás orgulloso de esa palabra. Pero esto es más grande,
aquello en lo cual no quieres creer –tu cuerpo y su gran razón: ellos no dicen Yo, pero hacen Yo. Instrumentos y juguetes son
el sentido y su gran razón; bajo ellos yace aún lo Mismo”. Horrelaxe (“que en muriendo nada quedaba del hombre”) uste
omen zuen gure Juan Inazio Iztuetak ere, Logroñoko Inkisizioaren Tribunalaren aurrean salatariei sinesten badiegu. Ikus
“Iztueta, preso en Guipúzcoa y Logroño (1801-1807)”, in BRSVAP, 1971, 19-46. or. 
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Mirande, haatik, ez zen materialista. Ildo honetan, Schopenhauerengandik eta
Nie tzscherengandik alde egin zuen eta Descartesengana hurbildu zen, arima ukigai
gaindikoa eta betierekoa dela sine tsi bai tzuen: “Izaki bakoi tzean alderdi psikiko bat
dagoela: konben tzituta nago, eta materiazale mekanizaileek diotenez bestalde, psukhê
hori ez dela ekaiaren gain-fenomenu bat abere eta gizakentearen tzat, baina ai tzitik,
fisika-kimika aldaketez oso bestelakoa, bere izate barna tsu eta sakonean. Nere ustez,
parapsikologiazko ikerketen bidez, gisa batez edo bestez, hori probatu izan da”112. 

Mirandek egiaztatu tzat jo omen zuen arima gogo hu tsezkoa dela: “Hala ere,
orain badirudi fenomenuok –gogobarrukoek nahiz gogo-lekorekoek– gogo hu -
tsezko ‘zerbait’ badela egiazta tzen dutela, ukigairen lagun tza gabe (araugaindiko
ezagu tzan) eta ukigaitan beretan (asmo-eralgin tzan) ari ditekeena; beraz, ukigai
gaindiko dena: Zerbait horri, nahi dutenek, “Arima’ esan ziezaiokete”113. 

2.3. Jainko-sinesgabea 

Mirandek, kristau familia batean sortu eta hezia izan arren: “ni ere kristoarra
naiz” (1948-III-9)114, Jainko-sinesmena gazterik galdu zuen, lizeoan ote (Splenger
eta Nie tzsche ezagutu ahala?), ez omen krisi larririk gabe.

Krisi horretan, Mirandek ez ei zuen lagun tza egokirik aurkitu:

— ez inguruko sinestunengan: “Ni ere izan nauzu min tzo nire anaiei; / bainan
anaiok erran dute hi tz haur: ‘Er tzo’”,

— ezta apaiz katolikoengan ere (apaizen onespen edo ezagu tzarik ezarengatik
ala Miranderen temarengatik?): “askotan apaizekin gai orretaz min tzatu
naiz”. Horren ondorioz, Mirandek bere burua Jainko-sinesgabe tzat jo
omen zuen: “ezin siñistu dezaket”115.

Hala ere,

a) Mirandek ez omen zion eliza katolikoari begirunea guztiz galdu (gaztea
zelarik, bederen): “Dakhuskezun bezala, mihi gaizto zenbaitek horrela erra-
nagatik ere, ez naiz Katholikoen e tsai i tsua”116, eta 

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

112 MIRANDE, J. “Nere sinestea”, Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 350-351. DESCARTES, R. Discurso del método,
IV: “ El alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste y, aunque
el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es”. NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, III, “Zuzperra”, “‘Orain
hil eta ezaba tzera noa’, esango zenuke, eta aldiune batean ezerez bat naiz. Arimak gorpu tzak bezain hilkorrak dira”. 

113 MIRANDE, J. “Jakin tza berri bat: Psikologi gaindikoa”, op. cit., 343. or.
114 Loustautar Jon jaunari gutuna, Jon Miranderen gutunak (1948-1972). Donostia: Susa, 1995, 23-24. or.
115 AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, op. cit., 15. or. eta 19. or. 
116 J. Zaitegiri gutuna, 1956-XI-28. E TXAIDE, J. “Jon Mirande hil zaigu!”, op. cit., 7. or. “Askok diote fedea arras galdurik

zuela. Nik ez nuke hainbeste esango. Gurera urtero edo ia urtero etor tzen zen, eskuarki Eguarri inguruan eta otorduetan
erreza tzen zen Aitagureari apalki eran tzuten zion eta gurekin beñepein, bai eliz-gizonez eta bai Eliz-Ama-Doneaz begirunez
min tza tzen zen, nahiz-ta bidebatez euren dotriñen aurka jardun. Kristauen e tsai baiño gehiago, judu, mairu eta bel tzena zen”. 
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b) Jainkoa sine tsi ezinean ere, Mirandek ez omen zuen, inoiz ere, Jainkoa guz-
tiz ukatu (onartu edo sine tsi ere ez, gaztaroaren gorabeheherez geroztik,
behinik behin): “Zer ote? Hil berri baten ira txo edo arima, gorpu tzaren
ganik berezi ta nekeetan? Hain izitua da, non hasten zaion, gaztaroan beza-
la, bere oraiko sineskabea gatik, norbait-den Jainko bati ohikua, urgaizte-
galde... Baina norbait den Jainkorik ez zaio ager tzen; bakarrik da beti; deu-
serako ez du izan bere hel-eska tze eta erdi-sinestea”117. 

Mirande, beraz, sinesgabea edo agnostikoa izan zen, baina ateoa ez118 (erdi-sines-
lea ote?119) eta ez omen zizkion Jainkoaren gaineko ardura zein galderari, inoiz
ere, ateak guztiz i txi: “Halaere, bere (arimaren) batasunaren nekeak astun egiten
dionean, jainkoak ohora tzera zirikatua da, nostalgia baten uztak edo klaneko giza
handien arimen oihar tzuna gure izatearen beste plenetan bizi tzen direnak balira
bezala”120.

Egia da Mirandek Or tzi-Thor, Akher Bel tza, Mari Mundukoa, ‘jainkosa polli-
tak” diren sorginak eta jainko paganoak aipatu eta onartu zituela... baina, kasu
horietan, Mirande kultura mailan mugi tzen omen zen nabarmenago (esklusibo-
ki?), erlijio edo sinesmen mailan baino121... erlijio zein sinesmenezko Jainkoak
harrizkoak, ho ts: gezurrezkoak edo zirela uste omen zuen122 (ziur bera? ziur geu
horixe zela Miranderen ustea?123). Horixe, haatik, ez zi tzaion Miranderi oztopo
bat ere izan, Jainko horiei erretorika ‘otoi tz’ egiteko: “Ekhi zaharrek inguru egin
die / goizalde gazte hunetan jaiki hadi! / Heure bahean gizonak baha i tzak, /
heure mailuaz jo ezak e tsai oro; / guri, Aita On, emaguk indar eta / gure kastari
Sira ts on betirako.”124

JON MIRANDE AIPHASORHO: EUSKAL ANTIKRISTOA?

117 MIRANDE, J. “‘Nil (sic) igitur mors est’ poemaren gil tza”, op. cit. 
118 Horixe en tzun diot  txomin Peilleri behin baino gehiagotan. Ikus MUJIKA, L. Mª, “Miranderen bizia eta ingurukoa”,

op. cit., 77. or. “Mirande ikonoklasta eta biraolari ere izan daiteke, baina ez ateo propioki... Mirande izpirituzale paganoa zen.
Ez ateo”. GONZÁLEZ FAUS, J. I. El factor cristiano. Estella: Verbo Divino, 1994, 219. or. “Increencia no es igual a ateismo!”.
Haur besoetakoa Gizonak (IV): “... otoi tz bat murmurikatu zuen edozein jainkoren aldera”. 

119 Haur besoetako Gizona, IV. atalean: “Gizona beldur zen bai... Otoi eginbehar ote zuen? Zein jainkori ordea?... Alferre-
tan ez ahal ziren izenen balizkako jainkotasun bati zuzenduko zizkion otoi tz erdi sine tsiak?”

120 MIRANDE, J. “Nere sinestea”, op. cit., 352. or. 
121 Miranderekin urtero egiten zituzten  txangoez min tza tzerakoan, honelaxe dio Echaide Yonek: “Hiru aldiz... egualdi

lanbro tsu eta euri tsuak tokatu zi tzaizkigun: Hazparnen, Beizaman eta Aralarko San Migelen. Ni penetan egon ohi nin tzen
egualdi on bat ezin eskeiñi hainbeste maite genduen arro tzari, baiñan berak honela eran tzun ohi zidan: ‘ Ez kezkatu hortaz,
gizona, egualdiok  txit a tsegin zaizkit, nahiz ez deus ikusi, iduri bai tzait lamiñen, ira txoen eta Maitagarrien mundu zoramen-
garri horretan murgildurik nabillela”, in Jon Mirande hil zaigu!, op. cit., 7. or.

122 Salmo 135, 15-18: “Jentil-herrien idoloak zilar eta urre dira, gizakien eskulan. Ahoa bai, eta hi tzik ez dute; begiak bai,
eta ikusten ez; belarriak bai, eta en tzuten ez; ez dute arnasarik ahoan. An tzeko bihur bitez beraien egileak eta beraietan
konfian tza dutenak!”.

123 Haur besoetakoa, V. atalean: “Ene jainko zaharren aldareak zutik balira joana nin tzateke Theresarekin batean gaiztoek
eta xarrek ahan tz-erazi, gezurtatu nahi daukaten Gazteen Lur irrikatu hartara...”.

124 MIRANDE, J. “Harrizko jainko bati”: “Hunat gaur berriz gathozen heureganat / basoihaneko Jaungoiko harrizkoa”.
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2.4. Arima sineslegaia

Intuizio zein introspekzioaren bidez, egiaztatutako zerbait hori hainbat forma-
tan ager omen dakiguke125: Res cogitans (Descartes), Espiritu Absolutua (Hegel),
Nahia: instintu zein bizi (iraupen) nahia126 (Schopenhauer), Lehen Izatea (Izakia,
hobe?) edota Agindu gehi gozatu Nahia (Nie tzsche), Arima (Mirande)...

Lehia horretan, Schopenhauer eta Nie tzsche ez bezala, Mirande espiritualiste-
kin bat dator eta, Jainkoa sinesten ez badu ere, ariman, haatik, bai: “Ariman sines-
ten badut, jainkoetan sine tsi beharko ote dut? Nere ustez, hauzi oso desberdina
da. Nere tzat, nere arima aski zait”127, eta arima hori, Miranderen ustean (barka-
tu, Miranderen sinesmenean128), izagaindikoa da, orokorra, bakarra, bakoi tzarena,
beti(ra)koa.

2.5. Arima orokorra, bakarra eta bakoi tza

Miranderen sinesmenean, arima orokorra da eta, aldi eta era berean, bakarra
eta bakoi tza.

Arimaren orokortasuna agerpen bitan esperimenta omen daiteke:

a) gizaki orok nabarmen tzen dugun batasun-, identitate-, jarraipen-kon tzen -
tzia, instintu edota nahi indibidualean, eta

b) izandako zein izateko gizaki ororen kon tzien tzien batasun zein bilketa kolek-
tiboan ere: “En la superficie del mar se pueden ver muchas olas de diversos
tamaños y formas. Sin embargo, el contenido de las olas es la misma agua
del mar. En realidad, no hay distinción entre las olas y el agua”129. 

Filosoforen ba tzuk: Schopenhauer eta Nie tzsche... lehen adieraziari lo tzen
zaizkion bitartean, besteren ba tzuk: Hegelek, Hinduistak... bigarren azalpenera
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125 ORTEGA y GASSET, J. “Nuestra persona toda, lo más noble y altanero, lo más heróico de ella asciende de ese fondo
oscuro y magnífico, el cual, a la vez, se confunde con el cuerpo”. ZUBIRI. X.: “Todo lo orgánico es psíquico y todo lo psíqui-
co es orgánico”.

126 El mundo como voluntad y representación (1819. urtean). PUCHE DIAZ, D. “En torno al materialismo nie tzscheano”, op.
cit., 111. or. “La tensión constitutiva del devenir se revela en el hombre como instinto”. 

127 MIRANDE, J. “Nere sinestea”, op. cit., 352. or. PUCHE DIAZ, D. “En torno al materialismo nie tzscheano” in Revista de
Filosofía Núm. 2 (2204), 109. or. “Nie tzsche no pretende reducir toda la realidad a lo material; no es un reduccionista; no dice
que el alma no exista –de hecho la considera muy necesaria: lo que ocurre es que la ‘realidad’ del alma, del yo, es ser la rela-
ción, la unidad, entre los diversos elementos materiales puestos en juego, ingredientes en cada situación. Sólo cabe hablar de
alma cuando hay un cuerpo entre cuerpos, su unidad de relación”.

128 Haur besoetakoa, V. atalean: “Zer garran tzia zuen hori egia ala irudipen bat izateak, batak edo besteak lagun tzen bazi-
tuen biak i tzal, i tzulerarik gabeko hartan gaindi, ordua etorria lizaikenean?”.

129 LAMA GENDUM-ek bereizketa onar tzen du: “Izakiak kal tzioa gara, eta ura, eta ga tza, eta burdina... izadian dauden
materialak. Maila batean, beraz, gizakiak, izadiarekin berdinak gara, baina ez maila guztietan, ezta maila berean ere. Uhi-
nak eta ura ere, maila batean berdinak dira, baina beste maila batean diferenteak: ura eta uhinak izate maila diferentean
daude”. 
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hurbilagotu egiten dira. Gorabehera horretan, Mirandek (eta Aristotelesek?) itu-
rri biotatik edaten du ura:

— batetik, arima orokorra dela esperimentatu (sine tsi) zuen: gizakiak “badan -
tzu bere baitan hizlari... bera ere den Arima orokorra”; eta,

— bestetik, bakarra eta bakoi tza dela ere bai: “Bai, nire Arima neure errealitate
bakoi tza eta bakarra dela sine ts nezake”130.

Zelan erlaziona tzen d(ir)a bakoi tza eta orokorra den arima bakarra? Mirandek:

— lehenik, espazioari eska tzen dio lagun tza: arima bakoi tza arima orokorraren
alde (zati?) bat da: “Gogo hu tsak (Lehengo Batasunak) erarik edo mugarik
ez du, ez eta berjakin tzarik ere. Mugatuz gero, berjakin tza hartuz gero, Gaia
sor tzen du: Gaia Gogoaren berjakin tza har tzea da. Eraldua eta mugatua da,
Dena (Gogoa) izaki berezietan banatuz. Beraz, izaki bakoi tza Lehen-Gogo-
aren alde bat da, mugaturik eta berjakin tza harturik”131. Kinka horretan,
haatik, Miranderi (nori ez?) hi tzak labur gera tzen omen zaizkio (an tzera tsu
gerta tzen zaigu sinestun guztioi, kristauok barne132). Zelan mugatu materia
ez dena? Zelan eraldatu gogo hu tsezkoa edo espiritua dena? Zelan batera izan
bakoi tza eta orokorra?

— eta bigarrenik, denborari: arima bizi den betieretasunean, giza esperien tzia
guztiak batera suerta tzen omen dira: “Eta bizialditik bizialdira, izaki oro
gero eta muga tzenago, bereztenago da, gero eta berjakin tza gehiago edu-
kiz. Bizialdien ingurua buru tzean, izaki bakoi tza Lehengo Batasunera
bihur tzen da, bizialdiz bizialdi irabazi duen nortasuna zainduz haatik:
orduan bera eta oro da, batera”133. Baina zein batasun mota dugu jarraipen
kon tzien tziarik gabeko hori?

2.6. Arimari buruzko Miranderen sintesia edo nahasketa

Usteak uste (sinesmenak sinesmen?), Mirandek, giza arimari dagokionez, 

— lehenik, ohiko filosofia zeha tzetatik alde egin zuen, ho ts:

JON MIRANDE AIPHASORHO: EUSKAL ANTIKRISTOA?

130 MIRANDE, J. “Nil igitur mors est’ poemaren gil tza” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 373. or. “Nire sines-
tea”, op. cit., 351. or. FERRATER MOTA, F. Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel, 1994, 112. or. “Aristóteles habla a veces del
alma como un principio general (de vida) y a veces como un principio individual propio de cada uno de los hombres”.

131 MIRANDE, J. “Jakin tza berri bat: Psikologi gaindikoa”in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 348. or.
132 “La insuficiencia del lenguaje” (Jorge Guillén). “Gorpu tza dugu / Kristoren zati, Alleluia”. Gauza bera Nie tzscheri ere

(Ikus NIE TZSCHE, F. KSA I, 813. or.). ORMAE TXEA, N. Jainkoaren billa. Bilbao: Gero, 1971, 28. or. “Jainkoa nunai dagola esan
oi degu. Egia; baña guk buruz oker artu dezakegu... Jainkoak ez du luze-zabalik, beraz ez dago tokian gu gauden bezala...”. 

133 MIRANDE, J. “Mirande eta giza jakin tza”, in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 349. or.
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— • Budismotik, budistek ariman sinesten ez du(t)elako: “Metafisika sistema ba -
tzuek irakasten dutenaren ai tzitik (adibidez, Indietan134), arima hori
bakoi tzarena dela sinestuko nuke, gisa batez bederen”.

— • Hinduismotik, arimaren berraragiztapenean sinesten du(t)elako: “Ez dut
erran nahi, hala ere, metenpsikosian (berraragiztapenean) sinesten duda-
la135; erran nahi baluke arima bakoi tzak gorpu tz batetik bestera tai gabe
aldatu behar lukeela, bere an tzineko bizi tzako moral merezimenduak
haragi tze bakoi tza eratuz (Karma-ren ikasbidea)”.

— • Kristianismotik, arima gorpu tzarekin batera sor tzen dela sinesten du(t)ela-
ko: “Kristau (ba tzuen: San Agustinen, San Tomasen → eskolastikoen...)
ikasbidearen ai tzitik, gure lurrera tzea gabe, gure sor tzea gabe (arima) iza-
ten zela uste (bait)ut –eta benetan bizi zela- eta gure herio tzaren ondotik
mundu honetan biziko zela”136.

— • Eta Schopenhauerengandik eta Nie tzscherengandik ere, berorien ustez,
instintuak edo nahiak soilik mundu honetako gorpu tzari lotuta iraun bai-
tezakete, eta herio tzaren ondoren, desegin egiten dira.

— eta, bigarrenik, filosofia edo erlijio sintesi zein nahasketa batera hurbildu
zen:

— • Mirandek giza arimari egoki tzen dizkion zenbait bereizgarri platonikoak
ditugu: arimaren espiritualtasuna → betierekotasuna137; besteren ba tzuk,
aristotelikoak: a) arimaren gorpu tzarekiko beharra eta b) halako hilemorfis-
mo bat, zeinen arabera munduko sustan tzia guztiak (gizakiak, kasu), mate-
riaren gehi formaren (arimaren) batasuna diren.

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

134 Mirande, Indiaz ari tzen bada ere, budismoaz ari dela uste dut. “El induismo considera el alma individual (atmán) como
el principio que controla todas las actividades y que forma parte del alma universal (Brahma) a la que aspira volver a inte-
grarse al cabo de un ciclo de reencarnaciones en distintos seres, tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento nece-
sarios para ello. El budismo, en cambio, niega la existencia del alma individual permanente o atmán. La persona no es sino
la combinación temporal de cinco realidades distintas que están en camino permanente: el cuerpo, los sentimientos, las per-
cepciones, la predisposición ante las cosas y la conciencia. No puede hablarse de la persona como de una unidad permanen-
te ya que sus elementos constitutivos están en continuo cambio; tampoco hay ningún alma personal que sobreviva a la muer-
te aunque el modo de vida y el conocimiento alcanzado durante una encarnación determina el carácter de la reencarnación
siguiente en una nueva vida. El deseo de placer, poder y riquezas... genera una energía o karma que mantiene al individuo
atado a la Rueda de la Vida... El budista aspira alcanzar, mediante la supresión del deseo, un estado de conciencia o ilumina-
ción (nirvana) que le libere de todas las impurezas que conlleva la existencia, para poder salir de la Rueda de la Vida, ano-
nadándose en el todo”. 

135 Horretan Mirande euskal tradizioari darraio. Oro har, Euskal Herrikoak ez omen dira ‘animistak’ izan. Anismismoa
indogermanikoa da. CARO BAROJA, J. Los vascos. Madrid: Ediciones Istmo, 1971, 324. or. “No cabe duda de que el pueblo
euskaldun practicaba todavía una religión politeista más que animista, allá por los siglos II y III a. de J. C”.

136 MIRANDE, J. “Nere sinestea”, op. cit., 351. or.
137 PLATON, Fedro, Fenon, Alzibiadesekin elkarrizketa... Diccionario enciclopédido hispano-americano: “Para Platón el alma del

mundo está en la inteligencia suprema o en el cielo divino de las ideas; pero no es precisamente esta inteligencia suprema,
sino la relación que mantiene con lo variable y pasajero, que toma del seno de aquella las almas particulares. Esta relación debe
ser dinámica y de orden en medio de lo transitorio, es la encargada de esparcir por todo el universo el movimiento, la sensi-
bilidad y la vida”.
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— • Kristau filosofoek (eskolastikoen ildo-
tikoek), mende askoan, hilemorfismo
ereduaren arabera moldatu dute giza
arimaren eta gorpu tzaren batasuna:
giza arima = forma eta giza gorpu tza =
materia. Mirandek ere ikusmolde
horren arabera moldatu zuen giza ari-
maren azalpena (kristau eragina?),
Aristotelesen eta kristau azalpenare-
kin diferen tzia batekin. Kristauen eta
Aristotelesen ustez (sinesmenez), giza
arima materiarekin, ho ts: gorpu -
tzarekin batera sor tzen da (Aristotele-
sen ustez, gorpu tzarekin hil ere). Mi -
randeren (eta Platonen) ustez, haatik,
giza arimak espiritua den aldetik, beti-
danik (betirako) existi tzea berezkoa
du, bai gorpu tza sortu baino lehen,
baita gorpu tza usteldu ondoren ere. 

— • Kontrakoa iruditu arren, ezin dezakegu esan, Platonek proposatu zuen
arima espiritualari buruzko ikusmoldea kristau sinesmenetatik hurbilago
dagoenik, Schopenhauer-en eta Nie tzsche-ren ikusmolde materialista bai-
no. Alderan tziz omen. Bibliaren arabera, giza arima ez da, berez, ez betie-
rekoa, ez gorpu tzarekiko sustan tzia ezberdina (espirituala) ere. Horiexek
azalpen filosofiko hu tsak dira. Bibliaren tradizioaren (sinesmenaren)
barruan, gizakiaren betierekotasuna Jainkoaren dohain hu tsa da, giza-
kienganako Jainkoaren maitasun edota esker onaren seinalea138. 

— • Mirandek, giza gorpu tza hil ondoren ere, arimek iraun badirautela uste
zuen, mundu (egoera) berriari egokituriko ‘gorpu tz haragidun’ bati
esker: “Hein bakoi tzean, ‘mundu’ bakoi tzean, arimak gorpu tz aragidun
bat izan behar du, zeren aldi bakoi tzean erran genezake arimaren kon -
tzien tzia dela gorpu tza”139. 
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138 TORRES QUEIRUGA, A. ¿Qué queremos decir cuando decimos ‘infierno’? Santander: Sal Terrae, 1995, 72-74. or. “En el fon-
do de esa interpretación late un presupuesto que, por tradicional, no se cuestiona y se da como obvio: la inmortalidad natural
del alma humana... En cambio, todo resulta distinto cuando no se admite este presupuesto. Y conviene recordar que cada vez
son menos los que lo hacen. A nivel filosófico, resulta muy difícil comprender cómo un ser que nace no va a estar destinado
naturalmente a la muerte; algo que, por lo demás, confirma la terrible evidencia del cadáver: lo evidente es la muerte; la
inmortalidad es preciosa pero oscura y difícil posibilidad. Tan dífícil, que únicamente por el rodeo de Dios –de su amor pode-
roso– cabe conjurar la posibilidad de que el hombre supere este destino. Y por ahí va la lógica de la revelación: el hombre es
mortal; la inmortalidad (SG, en realidad, la resurrección, ikus ROVIRA BELLOSO: “¿Creemos en la resurrección o en la
inmortalidad?”) en la Biblia, es siempre don de Dios”. 

139 MIRANDE, J. “Nere sinestea”, ” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 352. or.
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— • Mirandek ez digu azal tzen arimaren ‘gorpu tz haragidun’ hori indibidua-
la ala orokorra den. Hala ere, Miranderen ‘gorpuz haragidun’ hori San
Lukasen eta San Joan Ebangelariaren ikusmoldetik hurbil ei dago. Jesus
berpiztuak, apostoluei ager tzen zaienean, ‘haragidun gorpu tza’ dauka:
“Ikusi nire esku-oinak, neu naiz... mamuak ez du hezur-haragirik, eta nik
bai”. Hala ere, gorpu tz ‘haragidun’ hori berezia omen da, bizirik egon
arren, bularra eta biho tza zulatuta baitauka: “Ekarri a tzamarra eta aztertu
nire eskuak; ekarri eskua eta sartu nire saie ts-zuloan. Eta ez izan sinesgo-
gor, sinestedun baizik” (Jn 20, 27).

Kristau sinesmenak ez digu ezer zeha tz esaten ‘haragidun’ gorpu tz horretaz.
Aurkezten diguna da giza berpiztuera, norberaren historia, senitarte140 zein indi-
bidualitatearekin lotuta dagoela (Jesusen kasuan bezalaxe): “Creo en la resurrec-
ción de la carne (del yo)”, Miranderen ikusmoldean ageri ez dena, ez baitigu
zehazten hil ondorengo haragidun arimak, Dena-ren i tsas handi mugarik gabean,
bakar eta bakoi tz iraungo duen ala ez eta nola. 

2.7. Ukigai-gaindikoa nola ezagutu

Kanten, Schopenhaueren, Nie tzscheren, Einsteinen... Miranderen ustez, uki-
gai gaindikoa: arima, Jainkoa?... ohiko zen tzumenen bidez ezagu tzea ezinezkoa zai-
gu, ho ts: ikusmen, en tzumen... ukimenaren bidez:

— batetik, gizakiok, arrazoiak soilik uniber tso sentigarritik (ukigarritik) atera-
tako kon tzeptuak maneia di tzakegulako, eta (Jainkoa edota) arima, izate-
kotan, ukigai gaindikoa(k) d(ir)elako, eta

— bestetik, izakien benetako izatea den Nahia edota Arima “etengabeko jario
bat delako, su bat, beti forma desberdinak azalean ager tzen ari dena”141

(Heraklitoren πάντα ρει). Nola harrapatu sua, i tsasoko uhina edo... beti
forma ezberdinez (espazioaz eta denboraz), edota ideiaz mozorroturik
ager tzen bazaigu?

Eta hala ere, ezin dezakegu esan ukigai gaindikoa(k), ho ts, espaziorik eta den-
borarik gabeak ez d(ir)ela: “Orain badirudi fenomenu (parapsikologikoek) ‘zer-
bait’ dagoela egiazta tzen baitute”. Arazoa dugu nola esperimentatu edota esan, nola
hurbildu izaki ezkututakoen, ho ts: espirituaren, arimen, egiaren amildegira142.
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140 ORMAE TXEA, N. “Orixe”, “Quiton’n arrebarekin”: Zeruaz: “Lurreko erriak ere an egongo dira, gurea ere bai... gu txi
onek ere pozten na txin emengo illunaldietan”.

141 FINK, E. Nie tzsches Philosophie, 1973, 18. or. “Forma mugatuak oro, behin-behineko uhin soilak direla bizi tz-isuri han-
dian, izaki mugatuaren beheitiera ez dela sekula betiko deuseztapena, baina bizi tz-oinarrira i tzulera, nondik bat da bakandu
oro jeiki; pathos tragikoa, dena bat da jakitetik bizi da”.

142 MIRANDE, J. “Jakin tza berri bat: psikologi gaindikoa” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 343. or. NIE TZSCHE, F.
Del hombre superior: “El que ve el abismo, pero con ojos de águila, el que aferra el abismo con garras de águila: ése tiene valor”. 
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Schopenhauerek eta Nie tzschek Jainkoa edota espiritua ezagu tzeko metafisi-
karen bidearen porrota aldarrikatuz gero, egiaren (ho ts, nahiaren zein instintua-
ren) amildegira hurbil tzeko bide berriak arakatu eta proposatu zizkiguten, arra-
zoiren (quasi) monopolioa gaindituz: “Maite dut izpirituz libre eta biho tzez libre
dena: horrela burua bere biho tzaren errai besterik ez du izango” (Nie tzsche)143.
Harrezkero, sinestunok arrazoiaz beste jakin-viak ere ireki eta lan tzera bul tzatuak
gaude (zorionez!), sentipen, lilura, i txaropen... maitasunera, esaterako144. 

Gizakien amildegira hurbil tzeko, Schopenhauer-ek artea eta askezi morala pro-
posatu zizkigun: intuizioa eta musika145; Nie tzschek intuizioa (dela poetikoa146, dela
dionysiokoa), ame tsean eta zorabio tran tzean ageri ohi zaiguna; Heideggerek,
olerkigin tza (nor eta Friedrich Hölderlin gidari!)147 eta Mirandek, musikaz gain
oroimen eta adimenetik haratago garama tzan zorabioa ere proposa tzen digu (alko-
holaren bidez, behar baldin bada148: ‘mozkortasun argi tzailea’, in Haur besoetakoa,
IV): “Poeta, gogoetatuaren ariaz, jar tzen da emeki emeki lo-an tzeko egoera berezi bate-
an, Okultisten ‘bigarren egoera’, orduan bait dago gizarima bere egiazko izanean.
Sorgor tzen zaizkio a tzaraldiko Oroimena eta Adimena (SG, arrazoiaz haratago,
beraz) –German zaharren sinestean, norbait-den Jainkoaren bi bele hegazti zain-
dariak– bai eta ahaztuten du bi men hoiek gogora tzen zioten gauza guzien hil-
behar hura. I tzal tzen dire buruan zarabilzkin pen tsa hi tzak: gauzak ulertu nahiz
ematen dizkiegun izenak (eta) poetak... uzten du, gezurrezko jorik, nonbaita eta
noizbaita dauzkan mundu-ezagutu hori, eta aldi-aldeetarik lekorean zorabioan

JON MIRANDE AIPHASORHO: EUSKAL ANTIKRISTOA?

143 Honela min tzatu zen Zaratustra, Aurremin tzaldiak, IV. 
144 San Tomas Aquinokoa, 1a 2ae, 144, 4, ad 2: “El amor no quita las dificultades; lo que pasa es que capacita más”; “Los

sentidos saltan sobre los pensamientos” (M. Eckart). GONZÁLEZ FAUS, J. I. Por qué volví a la fe, CyJ, 195: “‘Decir que no soy
producto del azar sino un proyecto de Dios’, nunca será una conclusión de una demostración lógica o matemática. Aunque
pueda considerarse razonable aceptar ‘que Dios ha creado criaturas abiertas a Su Misterio’”.

145 SCHOPENHAUER, A. WZB, I, 321, “Zur Metaphysik der Musik”: “La música no es, en modo alguno, la copia de las
Ideas, sino de la voluntad misma, cuya objetividad está constituida por las ideas; por eso mismo, el efecto de la música es
mucho más poderoso y penetrante que el de las otras artes, pues esta sólo nos reproducen sombras, mientras que ella esen-
cias”. VALENTE, J.A.: “y la materia de la música / ya no es sonido sino transparencia”. 

146 AZURMENDI, J. Schopenkauer, Nie tzsche.. op. cit., 25. or. “Zarathustrak intuizioz ezagutuko du egiaren amildegia, betie-
reko i tzulia. Ezagupen zientifikoa beti azalean geratuko den bitartean, intuizio poetikoak azken errealitatea a tzemango du”. 

147 HEIDEGGER. M. Holzwege (1950), 251-254; 272-273. or. “Poetas son los mortales que (...) sienten la huella de los dio-
ses que han huido, permanecen en su huella y así rastrean para los mortales afines el camino hacia el cambio (...). Ser poeta
en una época de penuria significa: reparar cantando en la huella de los dioses huidos. Por eso el poeta dice lo santo en la épo-
ca de la noche del mundo”. 

148 AZURMENDI, J. Schopenkauer, Nie tzsche.. op. cit., 26. or. “Ame tsarekin batera Mirandek alkoholaren zorabioa gainera-
tuko dio Haur besoetako protagonistari” (vodkak adimena argitu, vodkak borondatea gogortu...) alkohola eta Schuberten musi-
ka: “aspaldiko goizaldi hartan (heskaren herio tzarena) biek elkarekin en tzun zuten Schuberten sinfonia”. Theresa ere, gizo-
narekiko maitasunezko pasartean: “mozkorturik zegoela” (alkoholik gabe, kasu horietan, emozioz edo; ikus Haur besoetakoa,
III. Oro har ikus bedi “Para la psicología del artista”, in NIE TZSCHE, F. Crepúsculo de los ídolos, 1984, 90-92. or. Ohargarria zai-
gu soinuak ere izan zuen garran tzia Miranderen ‘sinesmenean”: ‘gauazko ho tsek’, ‘arimen oihar tzuna’ in Jon Mirande-ren idaz-
lan hautatuak, op. cit., 352. or. Haur besoetakoan, Theresaren herio tza presta tzerakoan (bul tza tzerakoan), gizonak eta Theresak
Schuberten sinfonia disko-ingura tzaean iraganarazi zuten berriro, eta gizonak, behin eta berriz, alkohola edaten zuen. Scho-
penhaueren eta, Nie tzscheren eragina?. AZURMENDI, J. Schopenhauer, Nie tzsche, Spengler Miranderen pen tsamenduan, op. cit., 51.
or. “Ezerezaren hosin ilun gainean Or tziren ttunttuna dabil soinutan erritmoa heda tzen. (Ez gara pausatuko, musikaren esan-
gura sakona Schopenhaueren filosofia, eta Nie tzscheren Zarathustra-ganaino, gogora tzen).
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dagoela, badan tzu bere baitan hizlari –ez bere goiko edo kanpoko Jaun Egile bat,
baizik bera ere den Arima orokorra”149.

Egiaren amildegira hurbil tze horretan, gakoa ez da arrazoia, argia, adimena...
arbuia tzea, baizik eta, giza arimaren edota Jainkoaren misterioaren usnan, balia-
bide guztiak lagungarriak (laburrak, beti) ditugula onar tzea, ea, guztien artean
(arrazoia tarte), “gero eta murgil tzenago” hurbil tzen (hurbilduak zein erakarriak)
garen ukigai- gaindiko, misterio edota sakratu bezala nagusi tzen zaigun ‘egiara’,
zeren. W. Shakespearek esan eta Mirandek berak gogora tzen digunez: “Zeru
gehiago (dago) zeru-lurretan / filosofiak (arrazoiak) uste duena baino” (Hamlet,
I, 5)150.

Europarrok eta, oro har, filosofia eta erlijio kulturadunok, orain tsu arte, mis-
teriora hurbil tzerakoan, arrazoiari lehentasuna emateaz gain, ia bide bakar tzat jo
dugu eta, sine tsi edo fidatu baino lehen, frogatu behar (nahi) dugu Jainkoa edo
arima edo dena delako zer/nor hori existi tzen d(ir)ela. Tenpluko agintariek bezala
guk ere Jesusi: “‘Noiz arte eduki behar gaituzu zalan tzan? Zu bazara Mesias, esa-
guzu argi eta garbi’. Eta Jesusek: ‘Esan dizuet, eta ez didazue sinesten. Aitaren ize-
nean egiten ditudan egin tzek ematen dute nire alde testigan tza, zuek, ordea, ez
duzue sinesten, nire ardietakoak ez zaretelako’” (Jn 10, 24-26). 

2.8. Jaun Egilea vs. Arima orokorra

Intuizioak intuizio, sinesmenak sinesmen edota zorabioak zorabio, Mirande-
ren iri tziz, gauza bat da Arima sinestea eta beste bat “goiko edo kanpoko Jaun Egi-
le bat”, ho ts, Jainkoa ‘per tsona’ dela sinestea: “Nere ustez, hauzi oso desberdina
da. Nere tzat, nere arima aski zait”151. 

Arlo horretan, Mirandek Nie tzscherengandik alde egin eta, jakinik edo ez,
Albert Einsteinengana hurbildu egin zen. Izan ere, Einsteinek, Mirandek bezala,

a) ez zuen, inoiz ere, bere burua ateo tzat jo,
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149 MIRANDE, J. “‘Nil igitur mors est’ poemaren gil tza” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 372-373. or. 
150 Miranderen i tzulpena, in “Jakin tza berri bat: Psikologi gandikoa”, ikus Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 341.

or. GIL JIMÉNEZ, P. “Teoría ética de Levinas”, Cuadernos de Materiales: “Occidente había creado una filosofía preocupado por
el ser (la esencia) y había ignorado al ente (al sujeto). Se había olvidado de la diferencia, de los sentimientos. Sin embargo,
Levinas, al igual que harían los filósofos Heidegger y Nie tzsche, advirtió que a causa de esa filosofía habíamos conseguido más
aspectos negativos que positivos... y que habíamos olvidado factores imprescindibles de la persona como son las pasiones y los
sentimientos”. ESTRADA, J. A. Imágenes de Dios. La filosofía ante el lenguaje religioso. Madrid: Trotta, 2003, 44. or. “La creencia
religiosa como la increencia, en su versión agnóstica o atea, responden a un proceso existencial y no se reducen a la acepta-
ción o no de una determinada prueba o justificación de la existencia de Dios”. 

151 MIRANDE; J. “Nere sinestea”, op. cit., 352. or. Per tsona = Indibiduoa. MIRANDE, J. “Nil igitur mors est’ poemaren gil -
tza” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 373. or. 
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b) Jainkoa Per tsona (= Egile bat, Epaile bat, Zigorle bat) zela ez zuen sine tsi,
bai, ostera, Goi Inteligen tzia zela, eta

c) Mirandek ez bezala, Einsteinek ez zuen espirituan (ariman) sine tsi, eta,
ondorioz, ez zuen herio tzaren ondorengo giza arimaren biziraupenik onar -
tzen152.

Eta, hala eta guztiz ere, Mirandek erlijio-Jainkoari dagozkion ezaugarriren ba -
tzuk: beti(ere)kotasuna, egiazkotasuna, mugarik gabetasuna (→ arima jainkotua?)
giza arimari ego tzi zizkion: “Gizon gehienek... ezagun ahal lezaken berak eta oro
den Arima, hau da, Egia bakarra. Poetak ediren du egia handi hau azkeneko tz.
Segurrean badaki oixtion ikusten zituenak oro bere gogoaren ame ts bat zirela soi-
lik, izaterik gabeko. A tsegin batean dago, lorrezko ame ts hartarik askaturik eta
egiazko Izatea beraren baitan aurkiturik. Zer garran tzi dauka bere ‘gizakideek’ ame -
ts zaharraren irauteak bizi tze eta hil tze badelako sineskerian? Bere haietako har-
emanak ere iduripen hu tsa direla ta... Olerkiaren azkenean eman dudan ‘la’ jario
ho ts zabalak azaldu nahi du poeta, gezurrezko soma-gauzen mundu mugatua u tzi
eta egiatan Dena-ren i tsas handi mugarik gabean ondora tzea doala (1952)”153.

Platonen Munduko Arimak, Aristotelesen Motor inmovilis-ak, Spinozaren Natura
Naturans-ak, Hegelen Espiritu Absolutuak154, Einstenen Goi Inteligen tziak edota
Miranderen Arima (orokorra)k ba ote dute elkarrekin zerikusirik? Esperien tzia
berdin tsuaren adierazi desberdinak dira? Nolanahi ere, pen tsalari horien aurre-
an, galdera bat: Zergatik gizakia baino askoz handiagoa (osoagoa) omen den
Motor inmovilis, Espiritu Absolutu, Goi inteligen tzia edota Egia bakarra den Arima Oro-
korra sinestea eta gizaki guztiok garen per tsona edo, ho ts: nor, identitatea, indibi-
dualtasuna, beste (g)izakiekiko erlazioa155, eran tzukizuna... ez dela sinestea? Egia
da, Jainkoari dagokion aldetik, Per tsona izatea zer den ez dakigula guztiz ondo,
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152 EINSTEIN, A. “No creo en un Dios personal, pero aún así la creencia de un Dios personal sería preferible a carecer
de una perspectiva de trascendencia en la vida... No puedo demostrarle que no hay un Dios personal... No soy ateo... Percibo
la maravillosa estructura del mundo existente, y con un decidido esfuerzo intento comprender una porción, así sea muy
pequeña, de la Inteligencia Superior que se manifiesta en la naturaleza”. Ikus DUKAS, H. Albert Eisntein: el lado humano. Prin-
ceton: Princeton University Press, 1979, 38. or.; CLARK, R. La vida y tiempos de Einstein. World Publishing Co., 1971, 622. or.
RJAMMER, M. Einstein and Religion. Princeton, New York: Princenton University Press, 1999, 2, 38. or. 1, 622. or. “Para Eins-
tein Dios es una Inteligencia Superior que se revela a sí misma en el mundo de la experiencia. En la existencia de tan Inteli-
gencia (SG, Miranderen Arima orokorra?) tuvo Einstein una profunda convicción. Einstein rechazaba tanto la idea de un Dios
castigador como la de un Dios con apariencia humana” (SG, Miranderen Jaun Egile bat?). Ikus EINSTEIN, A. “What I Beli-
ve”, Forum and Century, 1939, 84: 193-194. or. 

153 MIRANDE, J. “‘Nil igitur mors est’ poemaren gil tza” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 373. or. E tzanik ager -
tzen diren hi tzak neuk e tzanarazi ditut.

154 Prozesu horretaz ikus MOINGT, J. Dios que viene al hombre. I. Del duelo al desvelamiento de Dios, op. cit. “De la creencia reli-
giosa a la creencia filosófica. La idea del Infinito en el yo pensante (Descartes). Pensar a Dios en el campo de la razón. La
revelación en la historia del espíritu (Hegel)”. 

155 MOUNIER, E. “La persona es, en definitiva, movimiento hacia un transpersonal, que lo anuncian a su vez la expe-
riencia de la comunión y de la valoración... La persona trasnciende mi individualidad, mi conciencia y mi personalidad, de
ahí que el personalismo se defina por un transpersonalismo: persona y comunidad son contrarios completantes dentro de la
dialéctica del amor: ‘existir es amar’”. 
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baina hori berori gerta tzen zaigu ‘Jainkoa’ri aplikatuta Motor inmovilis, Natura
naturans, Espiritu Absolutua, Goi Inteligen tzia, edota Arima orokorra dela esaten
(sinesten) dugunean: “Si comprehendis non est Deus” (San Agustin156). 

Zailtasun berdin tsuez ezin dezakegu Jainkoaz esan (sine tsi) per tsona denik edo-
ta Goi Inteligen tzia edo Egia bakarra; eta, hala ere, zer edo zer esan (sine tsi) behar
dugu gure ontasunetik (geure buruari buruz per tsona izatea on tzat jo tzen dugu)
infinituranzko, ho ts: Jainkoarengananzko proiekzioan: “La experiencia orante
nos lleva poco a poco a comprender que se cree... hacia Dios”157. Tamalez, gehie-
gitan, tontoarena edo egiten dugu eta ha tzamarrari (gizakiari) begira gera tzen
gara, ilargiranz, ho ts: Jainkoarenganan tz begiratu beharrean.

Non da tza Jainkoa Per tsona den sinesmenaren (ez)arrazoikotasuna? ‘per -
tsona’ izateko nolakotasunean, ho ts: sinesmenaren arda tz sinkronikoan ala Jain-
koa, per tsona bezala Biblian aurkezturiko zenbait per tsonifikaziotan, ho ts: sines-
menaren arda tz diakronikoan ala errebelazioaren ‘ezinbesteko’ propeduetikan?
(Einstenek, arrazoiaz, ez zituen maite Biblian ager tzen diren Jainkoaren per -
tsonifikazioren ba tzuk. Eskolastikoek arazo hori, ‘analogiaren’ bitartez askatu
zutela aldarrika tzen zuten; sinestunok, haatik, argi daukagu analogiak, azalpenak
azalpen, ez digula, arlo hauetan, sinesmenaren beharrik ken tzen). 

Bestalde, zergatik uste dugu hobea (egiazkoagoa?, sine tsi-errazagoa?) dela
Jainkoa Goi Inteligen tzia edo Arima orokorra dela sinestea, Per tsona dela baino?
Jainkoaren ezaugarriren bat azpimarra tzerakoan, Bibliak ez zuen per tsona hi tza
erabili eta Maitasuna hobe tsi zuen. Izan ere, Akinoko San Tomasek honako bi
puntuotan bil tzen zuen kristau mezua: a) Jainkoaren Maitasunean, “que no es una
palabra abstracta, y significa que es un amor que se me escapa: puedo decir de
Dios que es ‘alguien’, sí, pero muy presente como amor y muy ausente como Dios”
eta b) Jesusen gizonegitean158. 

Nolanahi ere, gaur egunean, modernitateak Jainkoaren isiltasunari egozten
dio Jainkoa ez sinesteko arrazoi nagusia, ho ts: giza oinarrizko galderei ala giza
(motiborik edo proporziorik gabeko) minaren aurreko Jainkoaren isiltasunari.
Arrazoizkoa omen159. Gakoa, haatik, beste gil tza batean (ere) plantea dezakegu: 

a) Jainkoa benetan isilik dago ala berba eginarazi diogu geuk aukeratutako
hizkeran? Eta

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

156 Sermoiak 52.
157 GONZÁLEZ FAUS, J. I. ¿Con Dios o sin Dios?. Madrid: Ediciones Hoac, 2002, 107. or.
158 GONZÁLEZ FAUS, J. I. ¿Qué creo? ¿Cómo creo? ¿Por qué creo?, op. cit., 91. or.
159 Ibidem, 100. or. “El escándalo no es la existencia del mal sino el silencio de Dios ante él. Enfrentado al escándalo del

mal y sin respuesta sigo creyendo, primero (porque) toda la fe judeocristiana ha nacido no al margen del mal sino, por decir-
lo así, dentro de él.. . (y) segundo (porque) el escándalo del mal no es problema sólo para el creyente”.
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b) Jainkoak zelan eran tzun diezaiguke geure giza(ki)tasunari (mugatasunari)
uko eragin gabe? “¿Quién nos respondería desde la plenitud solar sin des-
truirnos?”160.

2.9. Herio tzaren ondoren

Giza herio tzaren geroari eran tzun ezberdinak proposatu (sine tsi) dizkiote, a)
Schopenhauerek eta Nie tzschek... b) Mirandek eta c) kristau, judu, islamiar...
sinestunek: 

Nie tzscheren, Zoroastro edo Zaratustraren, Heraklitoren, Pitagorasen...
‘sinesmenean’, (g)izakiak betiereko i tzulinguruaren gurpilean bizi edo aurki tzen
gara. Hori dela eta, hil eta gero (baita ‘jaio’ baino lehenago ere), baldin tzak eurak
bildu/bil tzen/bilduko direnean (eta derrigorrez noizbait bildu behar), gizakiak
eurak bizi izan, izaten eta izango dira, behin eta berriz eta berriz... “Además todo
se repetirá en el mismo orden y sucesión... y hasta esta araña y este claro de luna
entre los árboles y lo mismo este instante y yo mismo”161 (jaio ginen lekuan ber-
tan, guraso, seme-alaba eta lagun berberak ditugularik, behin eta berriz izandako
historiaren beraren ai tzindari eta ondorengo ‘libreak’ izanik?). 

Usteak uste (edota sinesmenak sinesmen), xehetasun (galdera?) ba tzuk sor -
tzen zaizkigu in tzulinguruaren harira: 

3 Batetik, i tzuli esan beharrean, ‘bersortu’ esan beharko zuketela uste dut,
bermunduratu arte, gizakiok ez omen baikara, ez inon eta ez inoiz ere,
existi tzen: “Berak (betiereko i tzulerak) sortuko nau berriz! Ni neu naiz
betiereko i tzuleraren kausetako bat”162.

3 Bestetik, bersor tzerakoan, gu geu bersortuko gara ala gure gorpu tzean bere-
an beste ‘ni’ bat? Dagoeneko infinituki errepikatu den bersor tze horretan,
gizakiok ez baitugu ez gogoratu (experientia teste), ezta gogoratuko ere, geu,
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160 VALENTE, J.A. No amanece el cantor, op. cit.
161 NIE TZSCHE, F. Aus dem Nachlass der Achi tzigerjahre (Bd. III), 703-704. or. “El mundo es un círculo que ya se ha repetido

una infinidad de veces y que se seguirá repitiendo ad infinitum”. El gay saber o gaya ciencia, IV, “La carga más pesada”. Honela
min tzatu zen Zaratustra, III, “Zuzperra”, “Orain hil eta ezaba tzera noa’... eta aldiune batean ezerez bat naiz. Arimak gorpu tzak
bezain hilkorrak dira. Baina maila naizeneko kausa-katea i tzuliko da –berak sortuko nau berriz! Ni neu naiz betierako i -
tzuleraren kausetako bat. Eguzki honekin, lur honekin, arrano honekin, suge honekin i tzuliko naiz –eta ez bizi tza berri bate-
ra, edo bizi tza hobe batera eta bizi tza an tzeko batera: beti bizi tza berdin eta bera honetara i tzuliko naiz, handienean eta
 txikienean, berriro gauza guztien betiko i tzulera irakasteko”. FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía, op cit. 1140. or. “Al
suponer (o imaginar) (SG, creer?) que en un mundo en donde los átomos sean indestructibles y finitos, las infinitas combi-
naciones posibles de los mismos en la eternidad del tiempo darán un número infinito de mundos entre los cuales estará com-
prendido un número infinito de momentos iguales. El hombre ha de vivir, por consiguiente, un número infinito de vidas”.
Wikipedia: “En su obra La gaya ciencia Nie tzsche plantea que no sólo son los acontecimientos los que se repiten sino también
los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable”. 

162 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, op. cit., 235. or.
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inoiz, izan (izango) garela; ho ts, ez dugu izaten (izango) kontinuitate edo-
ta iraupen kon tzien tzarik bat ere, presezki ‘ni neu’ gauza tzen gaituena163.

3 Eta, last but not least, betiereko i tzulinguruak ez gaitu determinismo fisiko eta
moralean jausarazten? Determinismo hori geure eguneroko experien -
tziaren kontrakoa zaigu: esaterako, zenbat seme-alaba izango ditugun
erabaki tzerakoan, libreak gara (horrelaxe esperimenta tzen dugu) ala betie-
reko i tzulinguruaren erabaki hu tsa da?

Mirandek beste uste (sinesmen) bat proposatu zuen. Beronen ustez, bizi tza
eta, batez ere herioa ez dira ezer, “sinbolo bat baizik”164: “’Deus ez da’ zion /
‘herioa: EZ dena EZin daiteke hil”165, “mundua eta munduan izatea irudi tze bat
dira... eta herioa bera ere irudipena da: munduko bizia eritasun bat da eta egia
bakarra Arima orokorra da”, eta gizakiok, oraingo gorpu tzaren herioa gaindituz
gero, iraun egingo dugu, behin betiko... bakoi tz eta bakarrak: indibiduoak, per -
tsonak... ala orokortasunean diluituak? “Biak elkarrekin betiko tz? Biak bat eginik
betikotasunean? Ba tzuek hala diote, eta beste tzuek bestela... izugarriena da nero-
nek ez baitakit... Beharbada Theresak ba daki, ordea, adimen elkor alferraren
urguiluak ez baitio hari ber-jaiozko ezagu tza lausotu eta i tzal erazi, eni zori -
txarreko honi bezalaxe... Denborari gehiago u tzirik izan bali tzait, dena ikasiko
nuen a tzera, haren arima erneak eni iraka tsiz (SG, sinesmena besteen testigan -
tzaren dohaina?)... baina beranduegi da, eta orain beldur naiz, ezin-gehiagoko
beldurraz, ordua da delako tz heldu gure bien batasuma zulo bel tz batean agian
ondatuko baita, gure bien izana eta izanerekin batean-betiko tz”166. 

Biziraupen hori gerta tzen zaigu giza arima betierekoa omen (sinesmenez167)
delako, oraingo gorpu tzean jaio aurrekoa eta hil ondokoa ere bai... Eta gorpu tza
hil ondoren, arima... zer omen (sinesmenez) da? Nora omen (sinesmenez) doa?
Gazteen Lur irrikatu hartara ote?168. 
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163 Kezka bera VALENTE, J. A. olerkariarena in (Elegia: fragmento), Fragmentos de un libro futuro, op. cit., 39. or. “Si des-
pués de morir nos levantamos, / si después de morir / vengo hacia ti como venía antes / y hay algo en mí que tú no recono-
ces / porque no soy el mismo, / qué dolor el morir, saber que nunca / alcanzaré los bordes / del ser que fuiste para mí tan
dentro / de mí mismo, / si tú era yo y entero me invadías / por qué tan ciega ahora esta frontera... Qué dolor el morir, lle-
gar a tí, besarte / desesperadamente / y sentir que el espejo / no refleja mi rostro / ni sientes tú, / a quien tanto he amado
/ mi anhelante impresencia./”.

164 Haur besoetakoako Theresa herio tza dela eta bildur dela susma tzen duenean, Gizonak: “Deusik ez esan. Theresa, bel-
durrik ez izan... sinbolo baizik ez dun, eta gerorako agin tza bat”. 

165 ‘Nil igitur mors est’ olerkia.
166 Haur besoetakoako Gizonak, V. atalean.
167 Haur besoetakoako Gizonak, V. atalean: “Zorioneko horrek ene liburuetan eta ene eleetan ediren dunan zihurtasun hori

neronek baneuka!”.
168 Haur baseoteakoa V. atalean. Nie tzscheren azalpenean galdera horiek ez dira plantea tzen. Arima existi tzen ez denez,

gizakien tzat bersor tzeak elkarren jarraian suerta tzen dira, denborarik ezbaita ezer, gorpu tzik (materiarik) ez denean. Gazte-
en lurrean Miranderen sineskera ez da, inondik inora, euskal sineskera, keltiarra baizik, eta, Haur besoetakoako IV. atalean ager -
tzen zaigunaren arabera, oro har, erabat burgesa, arrazista eta ma txista: “Theresaren apaingarri tzat, urre eta harbi txizko al -
txorrak bilduko zizkioten meha tzetan esklabo larru bel tzek; hauen gainean izanen zen haur zuri eta horaila agintari, ezin
hurranduzko prin tzesa bat bezala”. HAR TSUAGA, J.I. Euskal mitologia konparatua. Donostia: Kriselu, 1987, 47. or. “Euskal mito-
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Mirandek ez zuen metenpsikosian (arimen transmigrazioan) sine tsi: ho ts: ez
zuen sine tsi mundu honetan “gorpu tz batetik bestera tai gabe aldatu behar luke-
ela”. Mirandek arima (bakoi tza eta orokorra) gorpu tz batetik beste gorpu tz bate-
ra doala sine tsi zuen, baina mundu material ezberdinetan!: “Kelta druida ain tzinekoak
ohartu ziren bezala, uste dut gure bakoi tzaren arimak bizi tza asko dituela erama-
ten mundu material desberdinetan, hein desberdinetan, baina ‘garai’ absolutorik
ez denaz gain, bizi tza guziak garai berekoak dira, denbora berean gerta tzen, bai-
na hori beste kontu bat da”169 (SG, beste sinesmen bat?). Baina kontu horretan,
arimaren biziraupena infinitoa bada, garai bereko mundu material desberdin
horiek ere infinitoak izan behar dute.

Bai Arima orokorraren eta bakoi tzaren gaineko Miranderen usteak (sinesme-
nak), bai Nie tzscheren betiereko il tzulerari buruzkoak ere ber tsio edota dimen -
tsio bigunagoak onar tzen dituzte arestian azaldutakoak baino (hainbestetan pre-
dikaturiko sufrikarioen aldeko jarrera errigoristen aurrean, bizi tzako gozamenen
aldeko jarrera edota filosofia bitalistak, esaterako170). Dena den, eta atal txo hau
bukatu aurretik, (berr)azpimarratu behar dugu, ‘arimari’ buruzko digresio hone-
tan, ‘sinesmenaren’ (erlijioaren) ildoan mugi tzen ari garela, non

a) jokoan dagoena ez den zien tzia egia, uste, konfian tza edota i txaropena bai-
no: “Berdin izugarria, edo areago, –aitor tzen du Haur besoetakoako gizonak,
giza arimen bizirapenaz ari tzen direla– arima osorik i tzal tzen ez bagara ere
baldin bi ira txo bezala egotekoak bagara betikotasunean, elkarrengandik
betiko berezirik edo, sordeis, gehiago ez jakinik elkarren berri... Baina oi!
egia ba da bi ire txo berezi ez garela ere izanen, arima-molekula barregarri
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logian aldiz, Zerurik ezaren ondorioz jainkoak lurrean bizi dira (baita giza arimak ere” [Ikus BARANDIARAN, J.M. Dicciona-
rio Ilustrado de Mitología vasca. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1972, 149. or.), “azken horiek bizi izan ziren lekuan bere-
an edo”. 

169 MIRANDE, J. “Jakin tza berri bat: Psikologi gaindikoa” in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 351. or. Mirandek,
haatik, Nie tzscheren betiereko i tzulinguruaren eraginez ote, uste omen zuen psikologiagainditik zer edo zer atera dezakegu-
la... nonbait. MIRANDE, J. “Jakin tz berri bat: psikologi gaindikoa”, in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 342. or. “Char-
les Richet haundiak Traité de métapsychique delako liburu ospatu bat ida tzi zuenean (1922) ausartu zela pen tsa tzera araugan-
diko gertari adigatiz zenbait gizalekoreko ‘nortasun’ ba tzuek eragi tzen zituztela behar bada... Mesmer-ren* usteak ere neurri
batean jakin tza berriak sendo tzen ditu. Agian ez da bizi-irrada edo erakarpenik; baina baliteke... ektoplasis edo atera-eralgin -
tza bat izatea (mediumena iduri) beste giza gorpu tzetan ari dena, mirarizko sendaketen eragile”. * Franz Anton Mesmer
(1734-1815) animalia-magnetismoa aurkitu zuen. Nikolas Ormae txeak (Orixe) ez zuen mediumez uste onik izan. Ikus Jainkoa-
ren billa. Bilbo: Gero, 1971, 18. or. “Zer datoz, gero, jende ez-ikasiak, beste mundukoak edo animak dirala-ta bitarteko  txar
medium esaten dieten oiekin min tzatu dirala? Izugarri edo ispiritu edo zer diran ez dakigun oiek ame tsak dira geienak, eta
askotan deabrua bera”.

170 Ildo horretan, ikus KINTANA, J. Urre urdinaren lurrina. Iruña: Pamiela, 2009, 52-53. or. Nie tzschek ere, esaterako, ‘betie-
reko i tzuleraz’ mezu bitalista interesgarri bat u tzi zigun: Gay saber: “Qué sucedería si un demonio... te dijese: Esta vida, tal como
tú la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrás que revivirla... una serie infinita de veces; nada nuevo habrá en ella; al
contrario, es preciso que cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro... vuelvas a pasarlo con la misma secuen-
cia y orden... y también este instante y yo mismo... Si este pensamiento tomase fuerza en tí... te transformaría quizá, pero qui-
zá te anonadaría también... ¡Cuánto tendrías entonces que amar la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa sino esta
suprema y eterna confirmación!”.
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bi baizik, bi arima-zati arimaz gabeturik geuri ez doakigun batasun alfer eta
anker batean galduko direnak?”171; eta 

b) azalpen guztiak dorpe edota mo tzak ditugula (kristauonak tarte, noski: pur-
gatorioko ‘denbora’rena → indulgen tziena, kasu, edota infernuko suak eta
abar172...).

Esanak esan, betegarriagoa omen zait Biblian oinarritutako sinesmena Miran-
deren (edota Nie tzscherena baino). Izan ere, Bibliak, besteak beste:

a) denbora zirkularraren ordez, denboraren heda tze lineala proposa tzen digu
gizakioi askatasuna, kreatibitatea eta eran tzukizunari bidea zabal tzen digu-
na; 

b) gizakien bai per tsona- bai talde- biziraupena, ez da, Mirandek uste zuen
bezala, arimaren espiritualtasunean berma tzen (grekoen eredua173), Jain-
koaren dohain hu tsean baizik174, eta

Kristauok Jainkoak bakoi tz eta bakar berpiztuko gaituela sinesten dugu, geure
haragiarekin, ho ts: geure nortasun, historia eta indibidualitatearekin, zerua edo
“toki asko dagoen” Aitaren e txea dei tzen dugun beste estatu loria tsu (amaierarik
gabe) batean. 

3. SORKUN TZA: MUNDUA, HISTORIA...

Mundua, gizakia... nola sortu eta abarri buruzko eran tzunak ezkutu edo mo -
tzak zaizkigun heinean, ezin di tzakegu, gaurkoz bederen, arrazoi edo zien tzia soi-
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171 MIRANDE, J. Haur besoetakoa, op. cit., 93-94. or. Kezka bera VALENTE, J.A. olerkariarena in (Elegia: fragmento), Frag-
mentos de un libro futuro, op. cit., 39. or. “Si después de morir nos levantamos, / si después de morir / vengo hacia a ti como
venía antes / y hay algo en mí que tú no reconoces / porque no soy el mismo, / qué dolor el morir, saber que nunca / alcan-
zaré los bordes / del ser que fuiste para mí tan dentro / de mí mismo, / si tú era yo y entero me invadías / por qué tan cie-
ga ahora esta frontera... Qué dolor el morir, llegar a tí, besarte / desesperadamente / y sentir que el espejo / no refleja mi
rostro / ni sientes tú, / a quien tanto he amado / mi anhelante impresencia./

172 Ikus dezagun, adibide modura, nola plantea tzen digun San Paulok hildakoen ezken eguneko berpiztuera in 1  ts, 4, 16-
17: (Munduaren amaieraz) “Zeren, goiangeruaren aho tsez eta Jainkoaren turuto tsez seinalea emanik, Jauna bera jai tsiko da
zerutik... gero gu... haiekin betean eramango gaituzte hodeietan, airean”.

173 AZURMENDI, J. Azken egunak Gandiagarekin, op. cit., 217. or. “Mendebaldean guk  txikitan hereda tzen dugun arimaren
kon tzeptua, gure hezkun tza moduan, erlijioagaz lotuta egoten da, baina gehiago da grekoa, judu-kristau baino”. 

174 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar la resurrección. Madrid: Trotta, 2003, batez ere 138 eta j: “Resurrección bíblica e
inmortalidad griega”, eta ¿Qué queremos decir cuando decimos ‘infierno’?, op. cit., 73 eta 91. or. “Por ahí va la lógica de la revela-
ción: el hombre es mortal; la inmortalidad, en la Biblia, es siempre un don de Dios (se trata de lo que podríamos llamar el agra-
decimiento de Dios. Recuérdese simplemente la motivación que aparece en la simbología del Juicio Final: ‘Porque tuve ham-
bre... y me disteis... Venid, benditos... Se trata de una opinión tan extendida que no vale la pena buscar referencias, que se
pueden encontrar en cualquier teología bíblica. Permítaseme tan solo dos. La primera es de P. TILLICH: la creatura como
tal es un me-on, ‘no ser’; por eso el cristiano ‘ha de rechazar la doctrina de la inmortalidad natural y afirmar en su lugar la doc-
trina de la vida eterna dada por Dios como aquel que posee el poder del ser en sí’ (Teología Sistemática, I). La segunda es de
H.U. von BALTHASAR, que, hablando de los Padres, distingue justamente dos tipos de pensamiento: el ontológico, que
depende de Platón, y el teológico, que se le opone: sólo Dios es inmortal; la creatura, sólo por participación en la athanasía
de Dios”.
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laren bitartez, guztiz azal. Jauzi bat egin behar dugu bai ‘sinestunok’, bai ez-‘sines-
tunek’ ere, nora eta ‘egiaren amildegira’ (sic, Nie tzschek)175.

Arrazoiaren edo (meta)fisikaren moztasuna onartuz gero, eran tzun edo bila,
‘kezkati’ ba tzuek nora eta artera jo dute: musikara edota lirikara, esaterako; beste-
ren ba tzuek, haatik, historiara edo mitologiara, ho ts: ‘narraziora’176.

Horixe egin zuten an tzinako ez gu txik, Bibliaren narra tzaileek tarte. Eta hori
berori egin zuen Jon Mirandek ere, biek ala biek munduaren eta gizakiaren sorre-
ra, mito banaren bidez, azal tzen baitigute: 
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175 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Calidad cristiana, op. cit., 305. or. “El ateísmo es otra forma de profesión de fe”; ¿Qué creo? ¿Cómo
creo? ¿Por qué creo?, op. cit., 83. or. eta j. “Las preguntas últimas (¿Tiene sentido la vida? ¿Quién soy? ¿Cuál es el origen de todo?
¿Camina hacia alguna meta? ¿Existen realmente el bien y el mal morales?...) sólo tienen una respuesta ‘credencial’, todo eso
que llamamos ‘falta de fe’ no es, en muchos casos, una ausencia de fe sino una fe negativa. Que Dios no exista o que no haya
otra vida, no son cosas verificables sino juicios creyentes. Tan creyentes como en sus versiones afirmativas”.

176 MOINGT, J. Dios que viene al hombre, op. cit., 2007, 12-13. or. “Dios es el socio de la historia humana; no se le encuentra
a la manera de un objeto del que se constata su existencia o inexistencia; se le encuentra a la manera de un interlocutor his-
tórico del hombre cuya presencia o ausencia se experimenta. Presente o ausente Dios se cuenta: a primera vista éste es el acer-
camiento que parece convenir al problema de Dios, un problema que, por consiguiente, tiene que ser ‘contado’ más que ‘tra-
tado’... La fe en el Dios creador y unificador teje un vínculo del individuo con su hábitat y con su comunidad, integra el espa-
cio en el tiempo de la historia, al hombre en su sociedad natural, a la manera de un entorno protector. Esa fe es tan
fundamental –en el sentido de primitiva y estructural– como la relación con el espacio y con el tiempo. Por esa razón no se
le puede asignar un sitio al cabo de una demostración racional o histórica: esa fe se mantiene por debajo, en el ámbito de las
iniciativas inaugurales, de las redes significantes constitutivas de la racionalidad. Razonar la fe en Dios es aceptar que ocupe
un lugar en una historia a la que ella misma da sentido”.

Biblia: Genesis (1- 2). Apokalipsia (21) 

1. Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zi tu -
en.

Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen.

2. Eta Jainkoak esan zuen: Izan bedi argia...
zerua, lurra eta i tsasoa, landareak eta fru-
tarbolak lehorra eta i tsasoa... eta lur-hau -
tsez gizona moldatu zuen; sudurzuloetan
bizi-arnasa pu tz egin zuen...

Mirande: Or tziren ttunttuna XIV

1. Or tzi-ren ttunttuna dabil soinutan
Ezerezaz gaindi rhythmua heda.
Huna! Ttunttunaren dan tza-ho tsetan
Ezereza uhin bilhakatu da.

Soinu uhinetan agertu-eta

2. Biraldatuz doa izaki oro
Ttunttunak jo arte dan tzaren beta:
Jaio ‘ta hor izan eta igaro.

2. Betiko tz sorr tzen du ttunttunak uhin,
Iragai tza hunek bethiko tz dirau;
Halatan hor-izan den oro, behin
Hor date berriro, lehen zen arau.
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Mito bi horietako zenbait osagai an tzera tsuak ditugu; gehienak, haatik, dife-
renteak:

— Bibliako Jainkoa ‘per tsona’ da eta izaki guztiak jakinaren gainean sor tzen
ditu177: “Izan bedi”... gizakia batez ere: “lur-hau tsez moldatu... sudurzuloe-
tan bizi-arnasa pu tz egin zuen”. Miranderen ustez, ai tzitik, Or tzi ez da per -
tsona; existitu ere, agian, ez da existi tzen ere: “Jainkorik ez dago”178; existi -
tzen (?) dena ttunttuna da: “ttunttuna dabil soinutan”, erritmoa... gauzen
joan-etorria. 

— Miranderen (Schopenhauer-en, Nie tzsche-ren) ustez, munduak ez du sor -
tzailerik. Hori dela eta, munduak eta gizakiak ez daukate ez zen tzurik, ezta
norabide edota helbururik ere, kanpotik (beste batengandik) dator(ki)enik.
Traszenden tziarik eza. Izatekotan, norberak ipin (diezazkioke) bere burua-
ri libreki aukeraturiko zen tzu edota helburuak179.

— Bibliako Jainkoak, alderan tziz, mundua proiektu batean lotu zuen, eta egitas-
mo hori ez da nolanahikoa:
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177 (G)izakirik gabeko Jainkoa ez da Bibliako (Jesusen) Jainkoa, eta horixe betidanik, mundua eta (g)izakiak sortu ‘aurre-
tik’ ere (badago gizakiak sor tzearen aurrerik?). (G)izakiak betidanik izan gara Bibliako Jainkoarekiko erlazioan. Hori guzti
hori ez dugu uler tzen, sinesten baizik. Nahasketa datorkigu eternitatea denboraren luzapen tzat har tzen dugulako.

178 AZURMENDI, J. Schopenhauer, Nie tzsche, Splenger... op. cit., 51. or.
179 SCHOPENHAUER, A. Sobre el sentido de la vida: “Los hombres se parecen a esos relojes de cuerda que andan sin saber

por qué. Cada vez que se engendra un hombre y se le hace venir al mundo, se da cuerda de nuevo al reloj de la vida huma-
na, para que repita una vez más su rancio sonsonete gastado de eterna caja de música, frase por frase, tiempo por tiempo, con
variaciones apenas imperceptibles.” NIE TZSCHE, F. De la utilidad e inconvenientes de la historia para la vida. Segunda Considera-
ción Intempestiva, 9: “Pregúntate para qué existes tú, el individuo, y si nadie puede decírtelo trata de justificar el sentido de tu
existencia, en cierto modo, a posteriori, fijando una finalidad, una meta, un ‘para esto’, un para esto elevado y noble. Sucum-
be realizándolo –yo no sé que exista mejor finalidad de la vida que sucumbir a lo grande e imposible!”. Ikus ere, Más allá del
bien y del mal.

Biblia: Genesis (1- 2). Apokalipsia (21) 

3. Hona Jainkoak gizon-emakumeen artean
jarri duen bizilekua; haiekin biziko da;
haiek izango ditu bere herri, eta Jainkoa
bera izango dute berekin. Haien begieta-
ko malkoak xukatuko ditu, eta ez da
gehiago herio tzarik izango, ez dolurik, ez
negarrik, ez nekerik, lehengo mundua
betiko desagertu baita”.

(a) urhendu, urhentu: bukatu 

Mirande: Or tziren ttunttuna XIV

3. Baina ttunttun-ho tsak urrhena duke:
(a)
Gaua horra dathor, sua erhanda.
Izanen da berriz bethiko bakhe,
Uhinen lilura hamaituren da. 



213

— a) (g)izakien zorionari (elkar maitasunari) a txikia baitago: “Orotariko
zuhai tzak sortarazi zituen lurretik, ikusgarriak eta fruitu gozodunak...
Hara, zuei ematen dizkizuet lurrazalean diren guztiak, eta hazidun fru-
tarbola guztiak... Eta hala izan zen. Eta egin zuen guztia oso ona zela iku-
si zuen Jainkoak”; baita

— b) gizakien elkarrekiko (eta munduarekiko) eran tzukizunari ere: “Sor 
i tzazue umeak eta ugaldu, bete lurra eta izan haren nagusi”.180

— Bibliak munduaren hasiera azpimarra tzen digu. Miranderen (Platonen eta
Aristotelesen, Nie tzscheren...) ustez, aldiz, munduak ez du hasierarik, ‘beti-
koa’ baita: “Or tzi-ren ttunttuna dabil soinutan... betiko tz”.

Kristau fedeak ez du ezer munduaren betikotasunaren kontra (Akinoko San
Tomasek dixit!). Kristau sinesmenaren arabera, mundua sor tzeak ez du, ezinbes-
tez, 0-tik zer edo zer sorraraztea ekarri behar. Bibliak, kreazioaren mitoaren bidez,
mundua Jainkoaren maitasunez (babesez) ernaturik dagoela adierazi nahi du,
lehenik eta bizirik (besterik ez)181. 

— Bibliaren narrazioaren arabera, Jainkoak bere irudiko “sor tzaileak sor tzen
ditu” (Has 1 26, H. Bergson, M. Blondel). Are gehiago: Bibliako Jainkoak
munduan ‘sor tzaile’ bakarra gizakia izan dadin nahi du, gizakia sortu eta
berehala, Jainkoa bazterrean gera tzen baita, munduaren kudeaketa osoa
gizakien esku u tziz182. 
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180 Has 2, 9, 1, 28. MARIAS, J. “Creador y Creatura”: “Dios crea todo lo que no es él... En el cristianismo sobre todo –en
el judaísmo está ya la cosa larvada, por supuesto–, la Creación es un acto creador de amor efusivo, es decir, Dios pone en la
existencia realidades distintas de él que van a ser amadas, para ser amadas precisamente”. GONZÁLEZ FAUS, J. I. ¿Qué creo?
¿Cómo creo? ¿Por qué creo?, op. cit., 93. or. “Dios (Bibliakoa) no crea ‘construyendo o fabricando como un relojero. No tenemos
palabra para explicar eso de ‘Creador’, y la Biblia es muy intuitiva en este punto, cuando utiliza un verbo especial, reservado
sólo para la acción creadora de Dios. Pero, al menos, debemos saber que Dios sólo hace haciendo que las cosas se hagan y no
‘fabricándolas Él’, tal como nosotros imaginamos con nuestras pequeñas cabezas. La libertad (e incluso la indeterminación),
es entonces un elemento fundamental en la concepción del Dios Amor como Creador”. 

181 AKINOKO SAN TOMAS: “De aeternitate mundi contra murmurantes”: “In hoc ergo tota consistit quaestio, utrum esse
creatum a Deo secundum totam substantiam, et non habere durationis principium, repugnet ad invicem, vel non. Quod auten
non repugnent ad invicem, sic ostenditur”. Ikus ere Summa Theologica I, q. 46, 1. 2c. FERRATER MORA, J. Diccionario de filoso-
fía. Barcelona: Ariel, 1994, 715. or. “Lo que importa es la forma de relación entre Dios y el mundo”. Ikus GUITTON, J. Le
temps et l’éternité chez Plotin et Saint Augustin. GUERIN, P. Yo creo en Dios. Las palabras de la fe hoy. Marova, 1978, 119-130. or. “La
idea de un Dios-Creador no es una idea de primer plano en la Biblia, aún cuando se encuentre ya en estos textos antiguos.
Lo que es primitivo, es la idea de un Dios Salvador y Liberador que interviene, a su manera, en la historia para llevarla a su
término”. 

182 Has 1, 26; 2 19: “Menpera di tzala i tsasoko arrainak, zeruko hegazkinak, abereak, basapiztiak, eta lurrean narrastaka
dabil tzan piztia guztiak... Jainko Jaunak, landako abere guztiak eta zeruko hegazti guztiak lurrez moldatu eta gizonari eraman
zizkion zein izen ezar tzen zien ikusteko; honela, bizidun orok gizonak ezarritako izena izango zuen”. GONZÁLEZ FAUS, J.I.
“Simone Weil: mística y teodicea”, in Calidad cristiana. Santander: Sal Terrae, 2006, 124. or. “Simone Weil anticipa una intui-
ción ya evocada, que se ha hecho moneda corriente en algunas reflexiones últimas sobre la creación: para hacer posibles el
espacio y el tiempo, que no caben en Él, Dios tiene de alguna manera que ‘retirarse’. Ya en la creación aparece un primer
amago de lo que luego en Cristología parecerá como la kénosis o anonadamiento de Dios”. Ikus RABI, W. Simone Weil: Philo-
sophe, 141-53. or. 
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— Miranderen ustez, munduko gertakizunak, giza bizi tza bera ere, ‘ezereza-
ren’ uhinak dira (Nie tzschek dixit): “Deus ez da”. Susmo (sinesmen?) nihi-
lista horretatik, gizaki arruntari beldurra sortu ohi zaio (gizaki arruntari soi-
lik?): “Et’EZak oro zituen jo: / hiria, haurrak, maitaleak /.../ hil-bildur dei -
thu gezur-minaz / gizendak eri ziradela”. Gizaki nobleari, haatik, poetari
(estoikoari?) kasu, horrelako indiferen tzia (asperdura?) lasaigarri bat omen
sor tzen zaio: “Olerkiaren azkenean eman dudan ‘la’ jario ho ts zabalak nahi
du poeta, gezurrezko soma-gauzen mundu mugatu u tzi eta egiatan Dena-
ren i tsas handi mugarik gabean ondora tzera doala”183. 

4. KRISTAUTASUNETIK → KRISTAUTASUNAREN AURKA? 

4.1. Kristaua izatetik → antikristaua izatera?

Kristau familia batean sortu eta hezia izanik, Jon Mirande 

— katoliko su tsua izan omen zen: “Josu bar-Joseph, ebili naiz zure elizetan /
ezkoen suan biho tz sor sutu nahiz./ Nuen orduan, Rabbi, zure baithan sin-
hesten / (eta ondiko tz! aingeruen baithan ere...)... Josu bar-Joseph, ba dut
othoi egin gauerdiz, / argizagia begi makur so zan etoi-”...; 

— baita kristau militantea ere184: “Josu bar-Joseph, ikasleak zurekin ziren / zuk
ereitean nola gari goi-elheak- / ni ere izan nauzu min tzo nire anaiei”.

Hala ere,

a) Jainkoaren isiltasunarengatik185: “eta zuk aldiz u tzi nauzu... Zergatik arren?
/ Zergatik arren, on ho tsezko Jainko Josu?... Josu bar-Joseph, deithu zaitut
haizeen artetik / hilbe tz erdiko gauhil hartan zur tz eta zut, / –Argizagia
ezpain her tsi parez zegoen– / zeure zerutik deus ez duzu iharde tsi”, edota
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183 MIRANDE, J. “Nil igitur mors est”, op. cit., 93-97. or. “Ur tziren ttunttuna XIV”, op. cit., 104. or. “Ho tsaren uhinek
darabil tzate / Izaki guztiak goiti behera / Lehen goizetik gaua hel arte: / Bethi berdin dira, nehoiz ez dira”. NIE TZSCHE, F,
Die fröhkiche Wissenschaft: “Zer da irudi/agerpena nire tzat orain? Egiaz ez izatearen baten aurkakoa. Zer dakit nik ezein izate-
ari buruz ezer esaten, hain zuzen haren irudi/agerpeneko predikatuak baizik? Egiaz ez, mozorro hilo tz bat, X ezezagun bati
ezar litekeena eta, noski, baita kendu ere. Irudi/agerpena nire tzat ekinkorra eta biziorra bera da”, in AZURMENDI, J. Scho-
penhauer... op. cit., 52. or. 

184 An tzekoa omen Nie tzsche ume eta nerabea. SAFRANSKI, R. Nie tzsche. Biografia de su pensamiento: “Sus compañeros de
clase le (a Nie tzsche) llamaban ‘el pequeño pastor’ porque ‘podía recitar pasajes de la Biblia y letras de canciones religiosas’
con tal expresión de sentimiento que ‘casi hacía llorar a cuantos le escuchaban’”.

185 Jainkoa benetan ixilik dago ala berba egiten digu (ez geuk nahi genukeen erara, haatik). JOAN GURU TZEKOA, in
Orixeren Jaungoikoaren billa op. cit., 117. or. “Lên Igarleai zatika i tzegin ziena, Argan (Jesusengan) guzia i tzegindu, guzia guri
emanez, au da, Semea. Orregatik orain, Jainkoari galdezka asi nai lukenak, edo ikuskari edo ixilgorde edo nai litukenak, zora-
keri egin ez ezik, itusi egingo lioke Jainkoari, begiak oso Kristo’gan ipin tzen ez dituelako, beste berrikeririk jakin nai izan
gabe”. 
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b) Kristau ba tzuen (askoren?) indiferen tziarengatik (inkoheren tziengatik? erasoak
ote? Miranderen obsesio per tsonalak?): “bainan anaiok erran dute hi tz
haur: ‘Er tzo’”186, 

Mirande kristautasunaren aurkakoa? izatera iri tsi zen (lehena? nabariena? eus-
kal idazleetan?187): “Josu bar-Joseph, Nazarethen zinaudelarik, / Tenplu-heipean
i tzal eta hi tz emaiten, oi zergatikan hor ez zaitu judu zar batek, / Judako zuhaiz
gazte hori, jo’ta moztu!... Josu bar-Joseph, gaztaroan maite zindudan. Maitakeri
hark noradino nau iroan... Gaur, Judu-seme, gutartera i tzal bazinde, / guru tzifika
zindazeket nik ostera”188.

Kristauok Miranderen (Schopenhauer-en, Nie tzsche-ren) an tzeko per tsonak
‘deabru tzat’ jo ohi ditugu sarriegitan (Eliza-agintariek, batez ere), eta, hala ere,
pen tsalari horiek, perspektibaz ikusiz gero eta neurri batean, kaltegarriak ez eze,
onuragarriak ere izan omen dakizkiguke. Mirandek (eta Nie tzschek) arbuiatuta-
ko Jainkoa giza autonomiaren e tsai tzat ager tzen zaigun idolo bat izan zen (beraiek
ere deformatuta), alde askotatik kaltegarria ohi zaiguna, kristauok, ohikeriaren
ohikeriaz, par tzialki bederen, behin baino gehiagotan, iren tsi, eraman eta zabaldu
izan ohi duguna189. 

Horrelaxe agertu omen zi tzaion Miranderi guru tzil tzatu nahi izan zuen Josu
edota Josu bar-Josephen Jainkoa? Zenbateraino dugu horren an tzekoa, ho ts: erre-
ge absolutua, epaile zorro tza sinesten eta gizakiei eskain tzen diegun Jainkoa?
Sinesten dugun Jainkoa da Jesukristok agertu ziguna ala beste erlijioetako jainkoa,
Jupiter, kasu?190 Mirandek (eta Nie tzschek) zenbateraino izan zitu(zt)en begi
labur okerrak Bibliako (batez ere, Jesusen) Jainkoaren eta kristauen portaera
baliozta tzerakoan?

JON MIRANDE AIPHASORHO: EUSKAL ANTIKRISTOA?

186 69.08.28an, Mirandek  tx. Peilleni bidalitako gutuna in Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, op. cit., 198. or. “Horko maho-
metarren oiturez desaidazunak halako naikari bat eman dit horra joateko eta Profetaren fedean ene burua murgil tzeko... Aste-
ko arabikoaren ikasbide bat erosi dut baiñan ez oraindik ireki... Zer nai izanda ere, edozein fedek hemengo jendeen kristau-
tasunak baiño balio gehiago dauka”. Nazaretheko Jesusi an tzeko gauza gertatu zi tzaion: “Jesusen senitartekoak, jakin zutene-
an, hartu eta eramateko asmotan etorri ziren, burutik eginda zegoela uste bai tzuten” (Mk 3, 21).

187 AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, op. cit., 16. or. Lehenagokoak A. Chaho, “hasta el presente (1891) el único
vasco en cuyos funerales no ha habido ninguna ceremonia religiosa” (J. Vinson?); “Haeckel (eboluzionismoa) et Nie tzsche
(amodio librea…) bezalako ba tzuen liburu khire tseri lotu zen” Jean Etchepare (P. Lafitte)?

188 Iroan (sic) > hiro (iroa, apostume, handi tsua, zuarnea, queque chose qui est en putréfaction... hiroarazi: hacer pudrir”,
in Orotariko Euskal Hiztegia IX). MIRANDE, J, “Ohiko Jainkoari XV”, 1951, in Poemak 1950-1966. Erein, 1984, 79-80. or. An tzeko
zerbait Nie tzscheren kasuan; ikus NIE TZSCHE, F. Ecce homo. Madrid: Alianza, 1984, 132. or. 

189 PFÄNDRE, A. “Friedrich Nie tzsche” in Revista de Occidente, nº XVI, Madrid, 1924, 93. or. “Desenmascarando la carica-
tura del cristianismo, Nie tzsche ha contribuido poderosamente al restablecimiento del verdadero cristianismo”. Eliza Katoli-
koak Index Librorum Prohibitorumean sartu zituen Marx, Schopenhauer, Nie tzscheren liburuak.

190 MOINGT, J. Dios que viene al hombre, op. cit., 88. or. “Un Dios ante el que las mentalidades nuevas de unos hombres que
se han vuelto mayores de edad se niegan a adoptar unas actitudes religiosas sentidas como serviles e infantiles, y a cuya sobe-
ranía divina ya no necesitan referirse los instrumentos del poder político. Ése es el Dios que ha muerto; no, formalmente, el
Dios del Evangelio, sino el de la religión”.
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Kristautasuna galdu ahala: “Ni ez naiz kristaua ez fedez, ez moralaz”, absolu-
tuaren (Jainkoaren?) nostalgia piztu eta indartu egin zi tzaion Miranderi: “Naiago
nuke askotan zuk bezala... fede kon tsolagarri bat euki, ene i txaropen-gabearen
ordez (materialisten fedea baño askoz i txaropen-gabeagoa, ondiko tz, ezen nik
sinisten dut spirituan, ariman, o ts, phykhismuan, bañan betiko zorotasun josta-
gaillu den zerbaitengan bezala...) eta askotan apaizekin gai orretaz min tzatu naiz,
aspaldi ez dela ere (1959 urtearen inguruan)... bañan ezin siñistu dezaket” eta
horrexetan iraun zuen hil arte.191

4.2. Euskal erlijiotik →

Mirandek beste motibo espezifiko bat izan zuen katolikoen kontra ‘aiherra’
izateko, ho ts: kristauek, katolikoek batez ere, euskal herrikoen deskulturarizazio-
an eta botere (egitura) politikoa desjabe tzean izan duten eragina. Izan ere, Miran-
deren ustez, bi estatu latin (kristau)-berriak, ho ts: Fran tzia eta Espainia eta Erro-
mako Eliza izan omen dira “gure endaren bereizgarri guztien erauzteari thaigabe
ekhin deraukoten(ak), nahiz alhorr politikoan nahiz sinhespenen alhorrean” 192. 

Euskal erlijioaren barruan, Mirandek gehien miresten zituen jainko(sen) arte-
an, honako hauek ditugu:

a) Or tzi-Thor edo Aker eta

b) berorren “aphez-eme aphalak” diren sorginak: “Zuen bitartez hunki aili tza
/ aili tza zorioneko egoi tzak / Or tzi-Thor edo Akher Bel tzari / nik dagoki-
dan otoi tzak”.193 (Mirandek zergatik nahasten ditu diferenteak diren eus-
kal eta keltiar mitologiak?)

Miranderen Or tzi-Thor eta Aker dira Nietezschek horrenbeste mire tsi zituen
Apoloren eta Dyonisioren euskal ber tsioa: argia, indarra eta bizi gozamenaren sin-
boloak edota babesleak. Bada, Miranderen ustez, juduen eta kristauen eraginez,
euskal Or tzi eta Aker indargabetu eta ordezkatuak izan ziren (Jesusen benetako
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191 Jon E txaideri Miranderen gutuna, 1959-IX-10. E txaideri 1962-IX-23ko gutunean: “Ez uste izan nire burua besteengan-
dik bereziteko kristau fede-gabea egin naizenik... ba dakit kristau sinistuna zerala, eta zure sinispena asko errespeta tzen dut;
zuk jarrai tzen duzun morala ere, gu txi gora beera, neronek jarrai tzen dut. Baina ez dut uste gauza piska bat erotikoak aipa -
tzeak kalte egiten diola moralari”. 

192 MIRANDE, J. “Euskaldungoaren e tsaiak”, Obra osoa (I). Hiria, 1999, 422 eta 423. or. “¿Nondik ethorri zaiku dekaden -
tzia? Gure ahalmen politikoaren bildurr zegozen hauzoek, ho ts, Fran tziako Rege Guztiz Khristauak eta Espainiako Rege 
Katholikoak ohartuki eragin zeraukutela ezagun da. Deithura huietan, hain zuzen ere euskaldungoaren e tsia handienak naba-
ri zaizkigu: Europako Sarthaldeko bi statu latin-berriok eta Romano Eliza... Ai beren an tzinako paganizmuaren begira tzera
herabe izan ziran Euskaldunok, behin tzat protestant bihurtu izan ba lira Euskalherria salvatuko zan ezbairik gabe, herri bat
denetik. Albreteko Ioanna eta Leizarraga ho tsemaile genituela, berphizkunde bati buruz ginhoazen bai herriketan, bai
inteligen tzan: gure gogo-her tsutura dela kausa, hala ez da izan... Gurt gakizkien, hala ere, Reforman alderdi hartu zuten Zube-
rotarr eta Nafarrtar Aitorseme zin tzo haiei: hobe baita gudukatu eta gal tzea batere ez guduka tzea baino”. Ildo beretik doa
BAROJA, J. in Jaun de Alzate eleberrian; ikus PEILLEN,  TX. “Jon Miranderen gaurkotasuna”, in Obra Osoa 1, op. cit., 11-12. or..

193 MIRANDE, J. “Sanguis Martyrum”, op. cit., 173. or. Ikus ere “Sorginen Jainkoak” artikulu adierazkorra.
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Jainkoaren ordez? Kopia debaluatu baten ordez?), baita larriki gu txie tsi eta
kalumniatuak ere: “emeki-emeki, giristinoak hasi ziren Satanas gizon-aker baten 
i txuran ikusten, ustez ere beren herritar paganoa egon zirenen jainkoa beren
Debru” 194. 

Miranderen ustez, Euskal Herriko “sinesmena euskalduna zen, ez israeldarra
(edo “Orientekoa”). Judu eta kristauen erlijioarekiko aldeen artean, euskaldunen
jainkoak bat baino gehiago izatea dago: “Uste izateko da, bestalde, gure sorginak, ez
bakarrik Or tzi-Thorr, baizik Jentilen pantheioneko beste jainko eta daimonak ere
akelarrean jauresten jarraiki zirela... nahiz inguruko giristinatu berriak –ain tzina
jainko izate horien baitan sinesten zutenak– Semiten Jainko bakarra jaurestera
heldu (Hala ere, askok badu sinespen zahar haien hondarrik, sinespen zahar
horiek sekula ez baitira osoki gal tzen)”195.

Euskal sinesmen jator (berezi) hori dela eta:

a) zenbat eraso eta sufrimendu! (herio tzarainokoak ere: Avellaneda eta Pierre
de Lancre...),

b) zenbat nahaste eta kalumnia!196: “Zuen auhenak, ene arreba / plazetan
errhau ts eginak, / gizon bel tz heiek erre zaituzten / Euskalherriko sorginak!”,

c) zenbat Jainkoarengandiko (ote) isla galduta!: “Mari Munduko, basajaun-
jainko / okher jakitun osoa, / jainkosa zain tzen zeniztunak / ibaia eta
basoa/”197,

d) zenbat kalte kultura  txikiei...!

Arrazoi pixka bat ez zi tzaien ez Miranderi, ez Nie tzscheri (ez gaurko ez- sines-
tunei?) falta izan. Ez ahaztekoak ditugu, haatik, kristautasunak Euskal Herrikooi
ekarri dizkigun bi txi edo ekarpen positiboak ere. Mirandek ez omen zuen horie-
tarako ikusmenik izan, edota hu tsaren hurrengo iruditu zi tzaizkion. 
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194 MIRANDE, J. “Sorginen Jainkoak”, op. cit., 356. or. “Oroit gaitezen akerra zela, aspaldiko Helladan, Afrodite sexu jain-
kosaren zamaria, bai eta Germanen mitologian gudu eta indarren jainko den Thorren abere sagaratua ere (Pio Barojak, La
leyenda de Jaun de Alzate eleberrian, euskaldun jainko zahar Or tzi Germanen Thorrekin idurika tzen du)”.

195 “Sorginen Jainkoak”, in Jon Mirande-ren idazlan hauatuak, op. cit, 357. or eta “Ene artikulu baten ‘kritika’ren ondotik”,
op. cit., 8. or. Jatorriz euskal esperien tzia erlijiosoa politeista izan ei zen. Hala ere, Euskal jainko/jainkosetan Marik du lehen-
tasuna: “Mari es considerado como el jefe de los demás jenios”. Lehentasuna bai, baina jerarkiarik ez. Primus inter pares horre-
lako erlazio bat. Ez dugu ezagu tzen Marik beste jenio bati agindurik ematen zionik, ezta, euskal jenioen artean, greziar, erro-
mar edo zeltiar mitologietan hainbesteko borrokarik gertatu ohi zenik. Ikus GAR TZIA TRUJILLO, S. Herri maitea, Herri dor-
pea. Bilbo: Euskal tzaindia-BBK, 2007, 785-787. or. Ondorio horiek kontrastatu beharko nituzke ARANA, Aren ikerketekin in
Mito hurbilak eta Mitoen bilaka tzea. Baiona: Gatuzain, 2000 eta 2004. 

196 MIRANDE, J. “Sorginen Jainkoak”, op. cit., 356. or. “Europako Sartaldeko sorginek –eta Euskalerrikoek ere haien arte-
an– ez zuten giristinoen eta juduen gaizkina edo deabrua jauresten, baina bai giristinotasunaren ain tzineko betakortasunaren
jainko paganoa, aker baten irudian (Galiako Keltek Cernunnos = adardun, erraiten zioten)”.

197 Ahapaldi hau eta aurrekoa in Sanguis Martyrum (J. MIRANDE, 1966). Poema hori 1967an argitaratu zen EMAN kaze-
taren lehen zenbakian, Maggi de Arozenaren irudi baten alboan: ‘Gure sorgin eta aker maitagarriak’.
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4.3. → Euskal teologiara 

Herri kultura ez da folklore hu tsa, ezta herri-erlijioa sorginkeria soila ere:
“Euskaldun bakoi tzak, bere uste filosofiko zernahi izanik ere, ohitura horietarik,
mito horietarik, abera ts di tzake bere burua, bere gogoa eta bere ikusmena”198.

Euskal erlijioaren irudi zein ikono, ipuin, istorio, otoi tz, konjuru edota erri-
tuen bidez, “geure leinuak asmaturiko theologia zaharra” iristen zaigu (beste erli-
jio guztietan bezalaxe, hebrearra → kristaua barne). Mirande izan da, nik dakida-
la bederen, ‘euskal teologia’ esamoldea lehen erabili duena199. Euskaldunok,
orain arte, jakin badakigu hebrear, greziar, erromatar, keltiar... teologia (izan)
dela, (baita teologia horiek onartu eta goratu ere), baina euskal teologiaz zer? Jose
Migel Barandiaranen lana guztiz balio tsua izan zaigu bilketa arloan, teorizazio
(teologia) mailan, haatik, ez hainbeste200.

Euskaldunok euskal erlijioaren sistematizazioa, salbuespenak salbuespen, egi-
teke dugu (ez dut euskal teologiaren lorra tz nabarmenik aurkitu ez Resurreccion
Mª Azkuerengan, ez Domingo Agirrerengan, ez Asteasuko Agirrerengan ere...)
eta hu tsune hori larria zaigu, teologiaren ildoan Euskal Herrikoen (sinestunen
zein ez sinestunen) pen tsaera eta izaera bera taiutu egiten baitira, “belhaunik be -
lhaun”: “Una cultura depende da la calidad de sus dioses” (Maria Zambrano201),
eta, sinestunaren izaerarekin batera, Jainko(ar)ekiko eta gizakiekiko (gizarteare-
kiko) erlazioak ere bai. 

Miranderen ustez, euskal erlijioaren kontrako kristautasunaren eraginik kalte-
garriena ez da izan (euskal) sorginak (eta sorginen Jainkoa) desager(araz)tea,

a) euskal sinestunen (gizakien?) erlijio izaera alda tzea baizik: Elizak (kristauak?
katolikoak?) “o tso ginelarik, bildo ts egin gaitu”202, eta

b) Jainkoarekiko euskal esperien tzia ezaba tzea; betiko ote?: “Hil ez zaituzte gizon
bel tz hauek, / lotan zaudete bakharrik; / gure biho tzak adi’zazue, / jaiki
zaitezte, a tzarrik!”.
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198 MIRANDE J. “Sorginen Jainkoak”, op. cit., 359. or.
199 MOLINER, M. “Teologia: Tratado sistemático de la existencia y atributos de Dios”. ME TZ, J.B. La fe, en la historia... op.

cit., 20. or. “Teología fundamental interesada en asentar las bases teóricas de la fe” (de la religión).
200 (Ez)Ekarpenak (ez)ekarpen, kontuan har tzekoa dugu bere burua agnostiko edo ateo tzat jo tzen duten Pio Barojak eta

Jon Mirandek euskal erlijiotasunaren alde aho tsa al txatu zutela (lehenik eta zuzenki, gure artean?): “Sekula zuen martyrioa /
ez da khantatu euskaraz. / Nike tz orhoit naiz; die tzadala / ber tso berriak sortaraz/”. Barandiaranek, M. Lekuonak, A. Maña-
rikuak, D. Arrindak, E. Sorazuk... askoz lan sistematizatu, sakon eta zabalagoa egin arren, oro har, Eliza Katolikoaren dotrina
zaindarienganako errespetu handiegiagatik ote, euskal erlijioaren ekarpenak bigarren edo mailakoak balira bezala aurkeztu
ohi dituzte. J.I. Har tsuaga (Euskal mitologia konparatua), J.M. Lekuona (Mimodramak eta ikonoak ) eta, batik bat, B. Gandiaga
(Artasoko salmuak) izan dira, batez ere, euskal erlijiotasunaren osagaiak, beste erlijioen parean jar tzeko ahaleginak egin dituz-
tenak. 

201 El hombre y lo divino. Madrid: Siruela, 1991, 29. or.
202 MIRANDE, J. “Euskaldungoaren e tsaiak”.
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Mirandek euskal teologia zaharra aipatu bazuen ere, ez zuen euskal erlijioan
eduki berezirik nabarmendu, ‘basatasuna’ eta ‘bortiztasuna’ izan ezik. Saltus Vas-
conum-go biztanleei batik bat (esklusiboki?) omen dagokien basatasunaz ez dut
ezer aipagarririk ekarriko203: “Bruta quondam vasconum gentilitas” azpimarratu
zuen, IV mendean, Prudentio Kalagurriko(?) olerkariak. Bortiztasunari dagokio-
naz, haatik, dudan nago Mirandek asmatu duene tz. Mirandek Euskal Herrikoen
bortiztasuna irlandar mitologiatik bereganatu omen zuen; baina irlandar erlijio-
mitologia keltiarra da, indoeuroparra, alegia, eta euskal mitologia aurre-indoeu-
roparra dugu204.

Juan Ignazio Har tsuaga mitologia aurre-indoeuroparraren eta indoeuroparra-
ren arteko diferen tziaz aritu da eta euskal mitologiak ez zuela jainkoen eta giza-
kien arteko bortizkeria erraztu edo bul tzatu ziurta tzen digu, elkarren arteko elka-
rrekikotasuna (erdibitasuna) baizik, eta hortixe gizakien arteko auzokidetasuna
ere: auzolana, arazoak konpon tzeko ‘berdin tsuen’ arteko elkarrizketa: euskal eliz-
aurreko arkupeko instituzioa... eta abar... 

4.4. Supergizakia vs. Nazareteko Jesus

Kristautasunaren kontrako arrazoirik borti tzenak judu zein kristau antropolo-
giatik etorri zi tzaizkien bai Nie tzscheri, bai Miranderi ere; zehazkiago esanda,
beroriek judu zein kristau antropologia tzat har tzen zuten aurre-iri tzietatik:
“Mirande, ba –ohartu beharrezkoa bait da hori– ez da ibili zuzenean dogmak, edo
Eliz irakaspen sozialak, etc kritika tzen. Fun tsean alferrikako ‘ideologia ahulgarri’
horixe kritika tzen du eta beste guztia handik deriba tzen da”.205
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203 Ikus PICAUD, A. Guía del Peregrino Medieval (Codex Calixtinus), VII. atala.
204 “Irlandara, haren egoera eta egungo estatua”, Jon Mirande-ren idazlan hautatuak, 203. or. Ikus hainbestetan aipaturiko

HAR TSUAGA, J.I. Euskal Mitologia konparatua liburua eta RENFREW, C. Arkeologia eta min tzaira. Donostia: Gaiak, 1987, 68-69.
or. ORMAE TXEA, N. Quiton-n arrebarekin, Euskal Editoreen Elkartea, 1987,195. or. “Gure Errege San tz zugur seigarrenak (An -
tso Jakin tsua), Atako mugara iri txi zanean, zuga tz baten gerrian sastatu zun ezpata, au esanez: ‘Oneraño da nere iaurerria’.
Aren gudariek orobat, lan tzak lurrean sartu zituten. Lekuko da Bizkaian Mala tsi zuga tza ere. Guk ez genun besteren erririk
maiztartu, ez aien u tzikondorik artu, ez emazterik eraman”. IRUXO, M. Orixe gutunak (1917-1961). Donostia: Utriusque Vas-
coniae, 2006, 479. or. “Es la renuncia al derecho de conquista”. 

205 AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, op. cit., 24. or. NIE TZSCHE, F. La voluntad de poder eta El Anticristo: “El cris-
tiano es hoy en día el tipo humano más ingenuo y regresivo, deriva la esperanza, el sosiego, el sentimiento de redención de
una inspiración psicológica de parte de Dios... En las razas fuertes y pletóricas es sobre todo el epiléptico quien hace creer en
la intervención de una potencia extraña... el cristianismo ha absorvido toda clase de enfermedades, de tierras morbosas; lo
único que pudiera reprochársele es no haber sabido defenderse de contagio alguno. Más esa es precisamente su esencia: el
cristianismo es un tipo de decadencia... La sumisión de las razas señoriales al cristianismo es, esencialmente, consecuencia de
la comprobación de que el cristianismo es una doctrina que predica la obediencia... El cristianismo es el advenimiento del
pesimismo de los débiles, los inferiores, los atribulados y oprimidos... es cosa del vulgus; es ajeno al tipo más alto de virtus...
ha extraido las inclinaciones gallardas, generosas, osadas y excesivas del alma fuerte, hasta el extremo de la autoaniquilación...
El concepto cristiano de Dios –Dios como Dios de enfermos, Dios como araña, Dios como espíritu– es uno de los conceptos
de Dios más corruptos a que se ha llegado en la tierra; tal vez representa incluso el nivel más bajo en la evolución descen-
diente del tipo de dioses. ¡Dios, degenerado a ser la contradicción de la vida, en lugar de ser su transfiguración y su eterno sí.
¡En Dios, declarada la hostilidad a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vida! ¡Dios como forma de calumnia del ‘más acá’,
de toda mentira del ‘más allá’! ¡En Dios, divinizada la nada, canonizada la voluntad de nada!”. 
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Bizi tzaren tragedia gaindi tzeko ahaleginean, Nie tzscheren eta Miranderen
ustez:

a) gizakiok indar tsu, agintari, noble, ausart, borti tz, hedonista, aske... izan
behar dugu, gizaki gaindiko bihur tzeko ahaleginean: “Gizonak duen handi-
tasuna zubi izatea da eta ez helburu”206, eta, horregatik,

b) kristautasunetik alde egin behar dugu, izurritea bali tz bezala!: “(Mirandek)
Kristautasunari buruz ez zuen hoztasun bakarrik, bai eta aiherra ere... Eta
euskaldunen tzat ere egin tza-bide guztiak onartuak izan zitezela nahi zuen,
kristau morala bazter u tzita”207. 

Miranderen idazkietan ez da giza gaindikoaz erreferen tzia espliziturik gorde -
tzen, ‘Giza gaindikoa Nie tzsche-ren arabera’ ida tzitako “berrogeitamar orrialdeko
saioa” galdu egin omen baita208. Hala ere, argi dago Nie tzschek eta Mirandek
gizakien tzat giza gaindikoaren ezaugarriak estimatu eta hobe tsi zituztela, ‘ohiko’
gizakienak baino: ‘Guztiok berdinak gara’ eta abar... gu txie tsi ez ezik, gorroto ere
egin zituen: “Jainkoaren aurrean! – Baina orain hilik dago Jainko hori. Jendaila-
ren aurrean guk ez dugu berdinak izan nahi. Gizon garaiagook, alde egizue mer-
katutik!”209.

Are eta gehiago ere; beraien ustez, ez zaigu nahikoa gizon garaiagoa izatea:
Socrates, Jesukristo, Leonardo Da Vinci, Migel Angel, W. Shakespeare, J.W. Goe -
the...; gizakiaren bilakaera beste maila batera igo behar dugu: giza gaindikora:
“Tira! Aurrera! Gizon garaiagook! Orain txe ari da erdi tzen giza etorkizunaren
mendia. Hil da Jainkoa: orain guk -gaingizona bizi dadin nahi dugu”210.

Erlijio guztietan, neurri batean, beldurra hazkun tza salda izaten dela aitortuta
ere, nire ustez, ez Nie tzschek, ez Mirandek ez zuten, bai judu, bai kristau tradizio-
an, ‘beldurraren’ ordain tzat har tzen den Timor Domini/Dei ondo ulertu. Gaizki
fokatu zituzten gerta daitezkeen zenbait erlijio fenomeno, eta hortixe judu zein
kristau mezuaren guztiz kontrakoak diren ondorioak atera zituzten, Bibliako Ben
Sirak-en liburua (K.a. 150-30 urteen ingurukoa) lekukoa: “Jaunarenganako begi-
runea (timor Dei) ospe eta harrobide da, pozbide eta alaitasunezko koroa. Biho -
tza goza tzen du Jaunarenganako begiruneak; poza, alaitasuna eta bizi tza luzea
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206 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, “Zaratustraren aurremin tzaldiak”, IV.
207 PEILLEN,  tx. in Mirande eta kristautasuna, op. cit., 21 eta 22. or. 
208 PEILLEN,  tx. in Jon Miranderen lan hautatuak, op. cit., 301. or.
209 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, IV, ‘Gizon garaiagoaz’, I. 
210 “Zaratustraren aurremin tzaldiak”, III: “Harragandik gizonaganainoko bidea egina duzue eta oraindik zuen baitako

asko harra da. Behiala  tximino zineten eta oraindik ere gizona edozein  tximino baino  tximinoago da. Zuetan jakin tsuena dena
ere bikoi tza eta landare eta mamuzko bikuna da”. FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofia: “Nie tzsche no acuñó el termi-
no Übermensh (superhombre)... en primer lugar porque, propiamente hablando, el superhombre no existe ‘todavía’... Ni los
grandes ni los pequeños hombres que Zaratustra ha visto son superhombres, ambos son ‘demasiado humanos’. Parece, pues,
que el superhombre sea para Nie tzsche un ‘ideal’”. 
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ematen ditu. Jaunari begirune dionak amaiera ona izango du, bedeinkatua izan-
go da herio tza-egunean”.211

4.5. Supergizakia vs. Guru tzil tzatua 

Giza autonomiaren guda zelaian, Nie tzscheren eta Miranderen ikuspuntutik,
bi borrokalari daude elkarren kontrakoak “Dionisio contra el crucificado”:

— batetik, Bibliako (Jesusen?) Jainkoa: bakezale, erruki tsua 

— eta bestetik, gizaki gaindikoa izateko bidean dabilen gizakia: “Guerra a muer-
te contra el vicio. El vicio es el cristianismo”212... 

eta ikusleen artean, giza bizi tzaren dimen tsio tragikoaz ohartu ez diren gizaki
asko (gehienak), edota, are  txarragoa dena, bizi tzaren tragediari eusteari uko egin
dioten judu zein kristau gizaki bigun, man tso, erruki tsu, beldurtiak213. 

Nondik atera du Nie tzschek Nazareteko Jesus eta haren moduko gizakiak bizi -
tzaren tragediari eusteko gauza ez direla214? Baliteke kristau ba tzuk man tsoegiak
izatea, baina historiako une guztietan (gehienetan) judu eta kristauak ausartak
(izan) dira: Simone Weil, Etty Hillesum, Dietricht Bonhoeffer, Martin Luther
King, Oscar Romero, Inazio Ellakuria... azken urteetako gu txi ba tzuk aipa -
tzearren. Judu eta kristauak, oro har, gizakien aldeko lanean, lehen lerroan mugi-
tu (mugi tzen) dira, gizakien batezbestekoa baino propor tzio handiagoan, eta,
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211 BEN SIRAK 1, 11-13. GONZÁLEZ FAUS, J. I. “¿Tiene futuro la religión?, op. cit., 98. or. “Que el miedo creó a los dio-
ses (‘timor fecit deos’) lo escribió ya el poeta romano Lucrecio en De rerum naturae. La frase no matiza las ambigüedades de
la palabra miedo, que cubre, desde el pánico hasta el temor reverencial y el simple respeto. Lo aclaro con un ejemplo... ‘El
temor es como un atisbo de la omnipotencia divina y creadora. Uno debería experimentar ese temor: el ‘temor de Dios’; y
aprender a sacar de esa experiencia una fuerza creadora: que supone que el temor de Dios insufla aire fresco a los que viven
en él (J. Spier)... Ni en los Upanishads indios, ni en los místicos sufíes, ni en los profetas de Israel ni en el Nuevo Testamen-
to sería detectable la bipolaridad miedo-omnipotencia, pese a que está bien presente la experiencia de la pequeñez humana.
La referencia a Dios gira más bien en torno a palabras como Gratuidad y Amor”. MARTINI, C.M. Donde arde el Espíritu. Liza-
rra: Verbo Divino, 2007, 44. or. “No se trata de una pedagogía del miedo... es la pedagogía de responsabilizar, la de hacer com-
prender la seriedad del Evangelio; en términos seculares, la de hacernos compender el sentido de la seriedad de la existen-
cia humana y de la responsabilidad de las propias acciones; el sentido de la responsabilidad hacia los otros –especialmente
hacia los más débiles–, el sentido de la responsabilidad hacia la tierra, hacia el cosmos”. 

212 NIE TZSCHE, F. Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es; El Anticristo. El gay saber o gaya ciencia, 132, “CONTRA EL CRIS-
TIANISMO: Ahora es nuestro gusto el que decide contra el cristianismo, no ya nuestras razones”.

213 NIE TZSCHE, F. Moralaren genealogia, I. 7: “Errukarriak dira onak; behar tsuak, ezinduak, baxuak dira on bakarrak; sufri -
tzen dutenak, ezedukiak, gaixoak, i tsusiak dira pieta tsu bakarrak, Jainkoaren zorioneko bakarrak, horien tzat bakarrik dago
zoriontasuna, - zuek, aldiz, zuek noble eta bor txadunok, zuek zarete betiera osoan gaizto, krudel, lizun, aseezin, jainkogabe-
ak, eta zuek izango zarete betiko dohakabe, madarikatu eta kondenatuak”. “Los débiles y los malogrados deben perecer: artí-
culo primero de nuestro amor a los hombres. Y además se debe ayudarlos a perecer” (El Anticristo). “El hombre superior se
distingue del inferior por la intrepidez con que provoca la desgracia”. 

214 KUNG, H. Verdad controvertida. Memorias, op. cit., 108. or: “Un amor que –como ya en Moisés y los profetas, pero tam-
bién en Jesús y Pablo– no excluya la santa ira”; 317. or. “Jesús fue un hombre joven de treinta años, clarividente, decidido, de
inquebrantable voluntad y, si era necesario, también combativo y, en cualquier caso, intrépido”. 
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kasurik onenean, borreroei maitasuna ager tzeraino ere ausardia ez zaie falta izan
(izaten).215

Judu eta kristau ‘bigunkeria’ dela eta, Nie tzsche, Mirande, Giza gaindikoa
Jainkoaren kontra al txa txen dira: “Jainkoaren aurrean! Bainan orain hilik dago
Jainko hori! Gizon garaiagook, jainko hori izan da zuen arriskurik handiena. Bera
hilobian dagoenetik, berpiztu zarete zuek. Orain soilik dator eguerdi handia,
orain soilik bihur tzen da gizon garaiagoa – jaun!.”216

Areago ere. Bibliako Yahvek erakusten duen gizakiak lagundu (askatu) nahia
Nie tzschek Jainkotasunaren pasiboan bil tzen du, gizakien berezko erosotasun zein
alferkeria indar tzen duelako omen217 (zer adierazten du Nie tzscheren errukiaren
kontrako jarrera horrek: gizakiarenganako fidan tza ala mesfidan tza?). Jainkoaren
esku ireki eta zabalaren aurrean, Nie tzschek gizaki harroa nahiago izan omen
zuen, erreboltaria.

Giza gainekoaren eta Jainkoaren arteko erlazio zein elkarrenganako eraginak
azal tzeko, honako taula hau prestatu dut: 
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215 Horrelaxe herri jakituria: “Ausar tzia bertute haundia, zuhur tziaren lagun beharra”, “Lo cortés no quita lo valiente”
edota “Temeritas a sapientia dissidet plurimun”.

216 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, IV, 2.
217 NIE TZSCHE, F. El Anticristo: “A la historia ‘sagrada’ se la llamará con el nombre que merece, historia maldita, las pala-

bras ‘Dios’, ‘salvador’, ‘redentor’, ‘santo’, se las empleará como insultos, como divisas para los criminales”.
218 NIE TZSCHE, F. Honela min tzatu zen Zaratustra, I. “Adiskideaz: Norbere adiskidearengan izan behar da e tsairik hobere-

na. Berarengandik biho tzez egon behar duzu, berarekin burrukan ari zarenean.”

Supergizakia

Aske, ziur, independente,
autonomoa: Norberaren
legeen sor tzailea.

Indibidualista, egoista, bere
buruaren jab.

Agindu nahia, kreatibitate,
indarra, arriskua.

Igualitarismo eta artaldeke-
riaren aurkari.

Esklaboen moralaren (→

umiltasun, o tzantasun, kas-
titate, pazien tziaren) aurka-
ri.

Bibliako Jainkoa, 
Nie tzscheren ber tsioan

Inposa tzaile, mendekari,
krudela, legalista.

(G)izaki guztien jabe abso-
lutu eta despotikoa.

Muga tzaile, iren tzaile.

Morroiak nahi ditu eta adis-
kideak → e tsaiak218.

Mendera tzaile.

Bibliako Jainkoa

Aska tzailea → Salba tzailea.

Paterfamilias.

Bul tza tzaile.

Gizakien Aita → anai-arre-
bak.

Aita emaile erruki tsu.
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Lehenengo zutabean, Nie tzscheren giza gaindikoaren ezaugarriak bildu ditut
eta bigarrenean, ezaugarri horietatik sor tzen zaizkigun Jainkoaren bereizgarriak,
Nie tzschek eta Mirandek, judu eta kristauen Jainkoari egozten dizkionak: Zer egin
zuten Nie tzschek eta Mirandek: bereiztu ala nahasi Or tzi, Thor, Jupiter, Yavhe eta
Jesusen Jainkoa? Hirugarren zutabean, salbuespenak salbuespen, kristau tradizio-
aren arabera, Jesusen Jainkoari nire ikuspuntutik hobeto dagozkion zenbait ezau-
garri (nabarienak?) azaldu ditut. 

Eta orain, taula horretako ezaugarriei buruz iruzkin ba tzuk:

— Kristauok (juduek, islamiarrek... monoteistok, oro har?219) ezin dezakegu
uka adar bel tz bat daukagula erlijioen historian: erlijio gudak, inkisizioa,
errigorismoa, infernurako meha txuak, mundua (haragia!) gu txiestea... bai-
na Testamentu Zaharreko irudi, errelatu edota esperien tzia ba tzuez landa
(gu txi, Biblia osoari begira), ez dut uste Bibliako Jainkoa gizakiaren arerio -
tzat ager tzen zaigunik (Isaias, Jeremias, Salmoak220, Kantarik Ederrena, adi-
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219 TORRES QUEIRUGA, A. “Monoteísmo y violencia vs. Monoteísmo y fraternidad universal”, in Concilium 332, septiem-
bre 2009, “Desde la revolución ilustrada, la religión se ha convertido en uno de los puntos focales para la crítica del pasado y
el monoteísmo en blanco de duras críticas como fomentador de la violencia (Hume: ‘La intoleracia de casi todas las religio-
nes que afirman la unidad de Dios es tan notable como el principio opuesto de los politeístas’). El monoteísmo se convierte
en la figura que concentra todos los males de intolerancia, violencia, negación de lo diferente y eliminación del contrario. Ni
el Decálogo, ni la crítica profética, ni el ‘no juzguéis’ y el amor a los enemigos, ni el ‘sed compasivos’, ni la cruz, ni después,
junto a los abusos y los inquisidores, la actuación curativa y Francisco de Asís, cuentan para nada a la hora de la interpreta-
ción histórica y del veredicto religioso... Una hermenéutica justa y desde luego una teología consecuente deben afirmarlo sin
temor: toda violencia en nombre de Dios es abuso y deformación; instrumentalización por intereses distintos, sean económi-
cos, políticos, guerreros”. 

Supergizakia

Dionisiakoa: bitalista, ins-
tintuzkoa, Jainkorik gabeko
bizi tzaren trajedia berega -
na tzen duena.

Apoliniarra: elitista, harmo-
niko, noble, eder, indar -
tsua. 

Traszenden tziarik gabea:
inmanentea,. lur (materia,
natura) maitasuna. 

Bizi tzaren zen tzua norbe-
rak bere buruari jar tzen
dio.

Bibliako Jainkoa, 
Nie tzscheren ber tsioan

Kontrola tzaile, izorra tzaile,
naturaren kontrakoa.

Jeloskorra. Bekaiztia. 

Lurreko biziaren mesfida-
tia, honda tzailea. Zeruko
bizi tza.

Alfa eta Omega. Hastapena
eta Helburua. Nondik eta
Nora.  

Bibliako Jainkoa

Zorion emaile: fons vivus,
ignis, charitas.

Maitasuna. Erruki tsua.

Justizia eta maitasun Errei-
nua.

(G)izakien aldeko mun-
duaren sor tzaile eta
sostenga tzailea.
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bidez, beste liburu edo pasarterik ez aipa tzearren), alderan tziz baizik, Tes-
tametu Berrian, batez ere (ez soilik, haatik), Nie tzschek berak Jesukristo
“mezulari on tzat” aitortu zuen221.

— Jainkoaren agerpena edo errebelazioa (Jainkoarengandiko gizakien → giza-
kiei azalpena zein esperien tzia) progresiboa izaten zaigu, derrigorrean non-
bait, agorrezina ere222. Hori dela eta, ez zait egokia irudi tzen, Jainkoaren
irudi guztiak: gudazale, zigor tzaile, epaile... ar tzain, salba tzaile, aita... maila
berean ipin tzea; are  txarrago, soilik Testamentu Zaharreko irudi beldurga-
rriak onar tzea, Jainkoaren errebelazioa, hasieratik beretik gizakiei osorik
eskainia izan arren, garbituz baitoakigu, gizakiok lekua u tzi ahala223.

— Hori dela eta, kristauok Jainkoaren irudia errebelazioaren gailurra zaigun
Jesusengandik onar tzen dugu, eta horrengandixe ulertu, interpretatu
behar ditugu, historian (Testamentu zaharrean...) zehar, gizakioi agertu
zaizkigun Jainkoaren irudiak224. 

— Nolanahi ere, eta aldeak alde, kristauok onartu behar dugu giza alde nega-
tiboetan (gizakienganako mesfidan tzan) bermatu (mugatu, estutu) dugula,
sarriegitan, kristau mezua (berma tzen ote darraigu?225). Nie tzschek eta
Mirandek, okerrak oker edota gehiegikeriak gehiegikeria, begiak ireki tzen
lagundu digute (beste askoren artean, ‘e txekoak’ barne), eta, horrexegatik,
kritikak kritika, eskerrak ere eman behar dizkiegu.

— Nolanahi ere, ezin dezakegu ondoriozta Jainkoaren eta gizakiaren arteko
erlazio bakarrak (ohikoen edo nagusienak?), epailearen eta errudunaren,
Jabearen eta morroiaren, indar tsuaren eta ahularen, ausartaren eta kolda-
rraren... artekoak (izan) direnik. Bibliako Jainkoak bere an tzera egin gin-
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221 Bibliako 23. salmoa: “Jauna dut ar tzain: ez zait ezer falta. Larre guritan e tzanarazten nau, ur baretara eramaten, eta
indarrak berri tzen; bide egokitik narama, leiala delako. Inar-bel tz-ilunetan banabil ere, ez dut inolako gai tzen beldurrik, zu
nirekin bai tzaude: zure ar tzain-makilak lasai tzen nau... Bai, zorionak eta leialtasunak inguratuko naute bizi tzako egun guztie-
tan”.

221 NIE TZSCHE, F. El Anticristo, 35.
222 TORRES QUEIRUGA, A. “Monoteísmo y violencia vs. Monoteísmo y fraternidad universal”, o. cit. 77 (565). or. “La ver-

dad de la Biblia está en su conjunto, porque la revelación sólo es definitiva al final del camino; por tanto debemos leerla hacia
atrás, juzgándolo y ordenándolo todo desde el Dios revelado en Jesús”.

223 TORRES QUEIRUGA, A. La revelación de Dios en la historia. Madrid: Fundación Santa Maria, 1985, 52-53. or. “La reve-
lación acontece únicamente en la medida en que la libre y consciente subjetividad del ser humano se va aproximando en la
historia al libre y progresivo manifestarse de Dios. Por eso la revelación no puede llegar hecha, caída del cielo como un aero-
lito: tiene que hacerse en el mismo irse haciendo del ser humano”.

224 Bestalde, xehetasunetan sartu gabe, oro har, gizakienganako mesfidan tza (erlijioaren alde ilunak edo) oinarrizkoagoa
izan omen da, protestanteen artean (kalbinistak, jansenistak...) katolikoen artean baino (Nie tzscheren aita ar tzain protestatea
izan zen). 

225 ME TZ, J.B. El clamor de la tierra. El problema dramático de la Teodicea. Estella: Verbo Divino, 1996, 13. or. “La atención prin-
cipal (del lenguaje cristiano) no se dedicaba al sufrimiento de la criatura, sino a su culpa. La predicación cristiana se convir-
tió en una heurística de los sentimientos de culpa y de la angustia por el pecado. Esto paralizó su sensibilidad hacia el sufri-
miento de los justos y oscureció la visión bíblica de la gran justicia de Dios, que atiende a todos los que padecen hambre y
sed”. 
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tuen, zorion tsu bizi gaitezen226. Nie tzschek muturrak (hiperboleak, eta
horien probokai tzaileak) maite omen zituen, baina, beste ikuspuntu,
esperien tziak edota xehetasunak ere gerta dakizkiguke, eta, behin baino
gehiagotan, horietan txe da tza, hain zuzen, jakituria227. 

— Gizakiok ez dugu ezinbestez, arerio izan behar, ez Jainkoarekin, ez elkarre-
kin ere; lagun, seme-alaba → anaiarrebak ere izan gaitezke, eta, oro har,
Biblian Jainkoaren eta gizakien artean gehien azpimarra tzen zaigun ‘Aita-
semealaba’ → ‘gizaki guztiekiko anai arreba’ erlazioan giza ahalbiderik one-
nak sor tzen zaizkigula esperimenta tzen dugu (esperimenta dezakegu). Pro-
zesu luze horretan, sinestunok gorabeherak izan ditugu, baina, oro har,
Bibliak maitasun xendra markatu digu sarri eta gehien, beldurra edota
morron tzaren aldean228

— Egia da Jainkoaren eta gizakiaren arteko erlazioak (irudika tzea), batik bat,
min-esperien tziarengatik (mezulari  txarrengatik ere) gaizto daitezkeela
(eta horrelaxe gertatu zaigu, behin baino gehiagotan), baina ez zaigu, inoiz
ere, falta izan esperien tzia edota ahulkulari askoren testigan tza positiboa
ere, erlijio bide zuzenera bul tzaten gaituztenak.229

Jainkoa hil ondoren, Nie tzschek (eta Mirandek) uste zu(t)en gizakirik gehie-
nok bizi tzaren dimen tsio tragikoa geureganatu eta apoloniar eta dionisiar giza
dimen tsioak, ho ts: inteligen tzia eta a tsegina, indartu eta sendotuko genituela,
supergizakiarenganako ahaleginean. Bada, horretan ere, neurri ez  txikian gaine-
ra, Nie tzschek (eta Mirandek) egin du(te) hu ts:

a) modernitatea subjektu burgesaren neurrira egokitu delako,
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226 Bibliako Hasiera, 1, 26; 2, 8-18: “Egin dezagun gizakia; izan bedi gure an tzeko, gure irudiko... Eta bedeinkatu egin
zituen... Jaunak bara tza landatu zuen Edenen... eta han txe ezarri moldaturiko gizona. Orotariko zuhai tzak sortarazi zituen,
lurretik, ikusgarriak eta fruitu gozodunak... Gero esan zuen Jainko Jaunak: Ez da on gizona bakarrik egotea; egin dezaiodan
berari dagokion laguna”. 

227 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Calidad cristiana. 126. or. “Demasiado global como todo lo de Nie tzsche”. A tsoti tz ingelesa: “The
devil (the angel, God) is in details”.

228 Lk 11, 2-4: “Gure Aita”... Erm, 8, 14: “Zuek, seme-alaba egiten zaituzten Izpiritua hartu duzue, eta Izpirituaren bidez
‘Abba!’ hau da, ‘Aita!’ esanez ho tsegiten diozue Jainkoari”. ZUNDEL, M. Otro modo de ver al hombre, Desclée De Brouwer, Bil-
bao, 2002, 60. or. “En la raíz del ser hemos de ser entrega para ser nosotros mismos y no podemos ser nosotros mismos más
que a través de esta ofrenda de lo que somos, del mismo modo que Dios no es Él mismo más que en y a través de su ofrenda
perfecta en la eterna Trinidad”. 

229 Planteamenduaren gaizto tzea Nie tzscheri berari suertatu zi tzaion, neurri batean. Giza gaindikoaren proposamenak
gizakiaren bilakaera positiboa erraz zezakeen (ez Nie tzschek proposatu zuen indar, botere edo neurrigabekeria xendratik, ziu-
rrenik, nik uste), gizaki guztiekiko laguntasunaren xendratik baizik (Teihard de Chardin: Omega puntua edota Karl Rahner
teologoaren antropologia traszendentearen bidetik). Gaiztakeriaren gaiztakeriaz, Nie tzschek proposaturiko gizagaindikoaren
errebindikazio noblea nazismo xendran bukatu zen. Ohargarria da erlijioa desegin nahi izan zuen Nie tzschek erlijio ‘berri’
bat sorrarazi zuela, beste erlijio (zahar) askorekin erka tzeari eu tsiko ez diona. Ikus TODOROV,  TZ. Memoria del mal, tentación
del bien. Barcelona: Península, 2001: “Las doctrinas totalitarias (nazismo, comunismo) son casos particulares de utopismo –los
únicos que se conocen en la época moderna– y, por lo mismo, de milenarismo, lo que significa que pertenecen (como cual-
quier otra doctrina de salvación) al campo de la religión. No fue casualidad, claro está, que esta religión sin Dios prosperara
en un contexto de declive del cristianismo.”
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b) (pos)modernitateko gizakirik gehienoi tragikotasuna ez zaigulako 
a tsegingarri izaten (pasa egiten dugu sarri eta gehien!)230 eta,

c) horrexegatik, oro har, ez gara gauza izan gizaki gehienen bizi tza eramanga-
rria ahalbide tzeko (alderan tziz, oztopa tzeko baizik), noble, dotore, indar -
tsuen mesederako, beste gizaki askoren (gehienen) kalterako: gosea, pobre-
zia...231. 

4.6. Jainkoaren tzako gizakia

Badago (erlijio) Jainkoa esperimentatu edota onar tzeko giza (jo)era
egoki(ago)rik, beste guztietan egokiena? Prometeo? Samariarra? semealabak?
morroiak? gudariak? bakezaleak? diruzaleak? pobreak? indar tsuak? ahulak? emai-
leak? har tzaileak?... Eran tzun errazik ez. Nie tzschek eta Mirandek, haatik, argi
(argiegi ote) omen zeuka(te)n eran tzuna: Egiaren amildegira hurbil tzeko, giza-
kiok heroiak izan behar dugu (graeco more, gainera: Apolo, Dyonisios). Nik neuk
ez dut uste horrelaxe (izan behar) denik (ezinbestez, behinik behin).

Prin tzipioz a) edozein giza jarrera positiboa, egokia, izan daiteke Jainkoak, iza-
tekotan, zirrikituak aurki di tzan bere burua (bizkarraldea232) gizakiei, gu txi asko,
azal tzeko, eta b) iniziatiba hori berari egoki(ago) zaiola dirudi, gizakioi baino...
(errebelazio horren kon tzien tzia edo diakronia, haatik, praktikan, nork asma edo-
ta idoro?).

Bestalde, ezin dezakegu esan, judu edota kristau tradizioan, Jainkoarekiko giza
jarrera bakarra izan denik (eta horixe, morroiarena). Jakobek borrokan jardun
zuen Jainkoarekin eta Jainkoak ezin izan omen zuen irabazi. Jakobek, haatik, Jain-
koa onartu zuen eta Jainkoak Jakob bedeinkatu (Ha, 32, 25 eta j.). Juduengandik
kristauok hartu dugun Jainkoak bere izaeraren distira borrokan ere agertu digu
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230 HORKHEIMER, M. eta ADORNO T. W. La Dialéctica de la Ilustración: “Medidas como las tomadas en la nave de Odiseo
(prefigura del sujeto autónomo burgués) al pasar frente a las sirenas constituye la alegoría premonitoria de la dialéctica de la
Ilustración. Odiseo conoce sólo dos posibilidades (de escapar a su propia muerte y a su propia felicidad). Una es la que pro-
pone a sus compañeros: les tapa los oídos con cera y les ordena remar con todas sus energías. Quien quiera subsistir no debe
prestar oídos a la seducción de lo irrevocable y puede hacerlo sólo en la medida en que sea capaz de no escucharla. De ello
se ha encargado siempre la sociedad. Frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia adelante y desprecocuparse
de lo que está a los costados. El impulso que les obliga a desviarse deben sublimarlo en esfuerzo adicional. De este modo se
hacen prácticos. La otra posibilidad es la que elige el mismo Odiseo, el señor terrateniente que hace trabajar a los demás para
sí. El oye, pero impotente, atado al mástil de la nave, y cuanto más fuerte resulta la seducción más fuerze se hace atar, lo mis-
mo que más tarde los burgueses se negarán la felicidad con tanta mayor tenacidad cuanto más se les acerca al incrementarse
su poder”. 

231 GONZÁLEZ FAUS, J. I. “Volver con la frente marchita”, in Cómo he vuelto a ser cristiano. Madrid: PPC, 2009, 11. or. “El
pecado original de la Modernidad fue la creación de víctimas, y el olvido de todas esas víctimas que hemos ido dejando en las
cunetas de nuestro progreso”. 

232 Ir, 33, 18-23: “Erakustazu, otoi, zure ain tza... Nire ain tza igaro tzean, harkai tzuloan sartuko zaitut eta nire eskuz estali-
ko, ni igaro arte. Gero, eskua kenduko dut, eta bizkarraldea ikusi ahal izango didazu; baina ene aurpegia ez daiteke ikus”.
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(erreboltari: “Ez naiz bakea ekar tzera etorri, ezpata ekar tzera baino”233): pobreen,
herri  txiki baten aldeko borrokan, hain zuzen: zer esan Jesusen salaketei buruz
fariseu, abera ts eta abarren kontra edota Tenploko merkatarien kontrako hase-
rraldiaz...? Eta sinestunok badakigu Jainkoaren izaera su tsu aska tzaile hori (behin
eta berrikoa) inoiz alda tzen ez dena.

Ezin dezakegu esan ere Jesuskristoren Jainkoak sinestunengandik morroien
(bildurtien) jarrera hobesten duenik. Aita erruki tsuak, Jesusek agertu zigun Jain-
koaren irudi berezienetakoak, seme galdua seme tzat gorde zuen, e txetik a tzerrialdi
osoan, eta seme kutun tzat hartu zuen e txera bueltatu zenean (semeak morroi tzat
bizi nahi izan arren) (Lk 15, 11 eta j.). Eta e txeko jaunak (Jainkoak berak) gogor
arbuiatu zuen “talentu bakarra lurrean ezkutatu zuen” morroi beldurtiaren jarre-
ra “fruiturik ez dakarrenari, daukan apurra ere kendu egingo zaiolako” (Mt 25,
14-30).

Ez da egia Jesusen Jainkoak seme akritikoak maite dituela, mahastira joateko
aginduari eze tz esan ziona (gero mahastira joan zena) hobe tsi zuen Aitak, baie tz
eran tzun eta gero joan ez zena baino. Eta kontrakulturalisten artean kontrakultu-
ralistena: “Zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira Jainkoa-
ren erreinuan” (Mat 21, 20-31). 

5. AZKENA 

Jon Miranderi buruz hi tz potoloak esanak dira: bai bere portaeraz, baita bere
literatura ekoizpenaz ere. Egia esan, Mirandek esan arte, euskal munduan, inor
gu txi ausartu zen berak esandakoak esatera: ez politikan, ez (euskal) kulturan234,
ezta moral eta erlijio arloan ere (azken bi horiez, batik bat), gaur egunean Miran-
dek esandakoak mo tz gera tzen bazaizkigu ere: euskal bête noire-a, beraz. “Ez goi eta
ez doi”, nire ustez235; horregatik, Nie tzschek bere buruaren tzat ‘antrikristo’ titu-
lua erreklamatu bazuen ere236, Miranderi titulu hori galdera ikurraz egokitu diot:
“Mirande, euskal antikristoa”?

Iri tziak iri tzi, Haur besoetakoa eleberriko eszena ‘labainak’, esaterako, laburrak
izateaz gain, fintasun osoz narratuak dira, eta gauza bera esan dezaket ez ohiko
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233 Mat 10, 34. Elizen arteko Biblia: “Bakea ez, baina banaketa ekar tzera etorri naiz” (Lk 14, 27): Jesusen ‘ezpatak’ errea-
litatearen tragikotasuna plantea tzen digu, ho ts: “Gizonaren Semeak asko sufritu behar du... Nire ondoren etorri nahi due-
nak... har beza bere eguneroko guru tzea”. 

234 PEILLEN,  tx. “Jon Mirande eta Aiphasorho-ren bizia”, op. cit., 22. or. “Euskal herrizaletasunaren lehendabiziko kritika-
laria izango da”.

235 MI TXELENA, K. “Nuestras grandezas (SG, o similares) son siempre relativas”, “Miscelánea filológica vasca” in Fontes
Linguae Vasconum, 1978, X, 224. or.

236 Ikus NIE TZSCHE, F. El anticristo. Madrid: Alianza Editorial, 1983, 112. or.
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maitasunez Mirandek ida tzitako olerkiez. Mirande idazle ausarta izan zen, idazle
pornografikoa ez. Euskal irakurleak eskandalizatu baziren, errua euskal kultura-
ren inteligen tzian (ho ts, zen tsura erlijiosoan eta politikoan) egon zen gehiago
Miranderen istorio gordinetan baino.

Mirande kontraesan eta gorabeheraz betetako gizona izan zen. Kristautasunaren
kontrakoa omen, baina kristautasunaren nostalgian bizi izan zen (baita elizkizun
katolikoan hilobiratua ere) eta kristauen artean lagun minak izan zituen; agnosti-
ko izan zen, baina ez ateo; aber tzale eta euskal gobernuaren aldekoa izan zen, bai-
na ez zituen aber tzale gehienek (ofizialek) erabilitako leunkeriak onar tzen237;
euskal tzale izan zen238, baina euskaraz idazteari uko egin zion239... 

Miranderen kasuan, beroaldiak (aldizkako depresioaldiak eta mozkorral-
diak...) eta eguneroko bizialdiak bereizi egin behar ditugulakoan nago. Ahurri
edo izaerari begira, Mirande gorabehera handiko gizona izan omen zen eta guk geuk
muturreko erreakzioak (suizidioa barne?) eta purrustadak gogoratu eta azpima-
rratu ohi ditugu gehiago (ia soilik?), beraren bizieraren ohiko modu aspertua eta
tonu amul tsua (Echaide, Mi txelena... lekukoak240) baino. 

Mirandek bereganatu eta kosta ahala kosta aldarrikatu zituen biziera eta pen -
tsaerarekiko jarrera edo dema deigarririk gehienak (guztiak?), oro har:

a) ez ziren batere orijinalak, keltiar edota irlardar kulturatik, ekialde urrutiko
filosofia edota erlijioetatik, Splenger, Schopenhauer edota Nie tzsche -
rengandik... eta abar lute batetik ikasitakoak baizik, eta

b) ez gu txitan, ez ziren, sarri, elkarrekiko koherenteak. 
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237 Ibiñagabeitiari Miranderen gutuna, 55.06.12: “Nire ustez, lan ona eginen zenduke Euskalherriaren alde delako aber -
tzaleen aurkha oso-osoki agertuko ba zina... asmoak eta gure jendearen gogamenak garbituko zenituke behin tzat eta hori dugu
beharrezkoen, heldu garen phondu huntan”,

238 L. Mi txelenari gutuna, 1954-VIII: “Ba dira orain 7-8 urte, nire denborarik geiena euskal-kausari ari na tziola, ber tze gaz-
teak a tsegin-billa ibilli diren adinean, a tseginok u tseginik baino tristeago da, ogibide on bat ez dudala bilatu, o ts ‘carrier’ bat
egin ez dudala, euskarak eta Euskadiren auziak artu baitu nire indar ta alegin oro... Eta zer irabazi dut? Ezer ere; ongi da ‘qui-
jote’ izatea, besteak ere ala ba dira. Baina ni bakarrik nago”.

239 ECHAIDE, J. “Jon Mirande hil zaigu!”, op. cit., 7. or.. “Euskaldungoari buruz, badirudi azken urte hauetan gogaitua eta
e tsia zegoela eta hone txegatik euskal-lan-sorotik a tzeratua, baiñan hala ere euskal-kezka ez zi tzaion i tzali bere baitan. Norbai-
tek gogora-eraziko dizkigu noski (1970ean?) Anaitasunari egindako lerruok: “Et pour ma part l’euskara llue je continue de
practiquer avec ma famille souletine, m’est devenu étranger, comme langue politique et de culture”. Lerruok ene ustez e -
tsialdi batean ida tziak dira, zeren geroztik gurean egon bai tzen eta euskal-liburuz zamaturik joan zen Parisera. Areago, erosi
gura zuen liburuen artean, Leizarragaren Euskal protestantismoa zer zen falta zi tzaion dendariari eta beste liburu-dendetan ere
arkitu ez genduelako, arren eta arren igor tzeko korreuz eskatu zidan”. 

240 Ikus 80. oharra. ECHAIDE, J. “Jon Mirande hil zaigu!”, op. cit., 7. or. “Horrelaxe zen gure Jon Mirande: on puska bat,
apala, bihozpera eta biho tzandi, beti lagun hurkoari mesedeak egiteko prest, zearo desinteresatua, hi tzetan lander eta egiñe-
tan eder, beti on eginzale iñorengandik ezer espero gabe. E tzen kristau izanen, beharbada, baiñan zenbat kristau izeneko
haren ain tzinean lo tsagorritu beharra daukatenak!”. 
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Hori dela eta, behin baino gehiagotan, Miranderen pen tsakera nahasi sama-
rra izaten zaigu, baita ‘sinesmenez’ betea ere. Orixek esan zuen bezala “zer naste
borraste ote du bere barruan?”241. 

Gehiegikeriak gehiegikeria (guztiz arbuiagarriak, ez gu txitan), Mirande Eus-
kal Herrikook sartuak omen ginen bide estutik atera tzeko ahalegindu egin zen
(nabarmenegi ote). Ez zuen beti (ezta gu txitan ere?) asmatu, baina, okerrak oker
eta kritikak kritika, haren esfor tzua, bederen, esker tzekoa zaigu, behin baino
gehiagotan berarekin ados egon ez arren. 
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241 ORMAECHEA, N. Orixe gutunak (1917-1961). Donostia: Utriusque Vasconiae, 2006, 134. gutuna, 197. or.





JUAN MARI LEKUONA: SALMOZALEA
ETA SALMO-EGILEA

Jose Mari Kortazar



LABURPENA

Juan Mari Lekuonaren omenez argitaratutako liburua aitzakia hartuta, artikuluaren egile-
ak alderdi bi landu ditu: Lekuonaren lan ezagunenetako askoren iturri pastorala alde bate-
tik, eta salmoek haren lanean daukaten eragina bestetik. Gaur egun oraindino eliza eta eliz
ospakizun askotan hark sortutako letrak kantatzen dira; horrek erakusten du asmatu egin
zuela erlijiotasun poetikoa sortzen. Juan Mari Lekuona salmozale handia izanik, salmo-egi-
le handia izan zen ere, salmoak egoki eta estima handiz bersortzen zituela.

RESUMEN

Con motivo del libro homenaje editado en recuerdo a Juan Mari Lekuona, el autor del
artículo avanza en dos direcciones: la fuente pastoral de muchas de sus obras más popu-
lares, y la influencia de los salmos en su obra. Si hoy en día en muchas iglesias y celebra-
ciones se siguen utilizando sus letras cantadas, ello demuestra que fue capaz de intuir y
acertar con esta vena religiosa poética. Juan Mari Lekuona amaba los salmos y se inspiró
en ellos para re-construirlos con gran acierto y estima.

RÉSUMÉ

A l’occasion du livre-hommage édité en souvenir de Juan Mari Lekuona, l’auteur de l’ar-
ticle avance dans deux directions : la source pastorale de nombre de ses pièces les plus
populaires et l’influence des psaumes dans son œuvre. Si aujourd’hui de nombreux fidè-
les à l’église et au cours de cérémonies continuent à utiliser ses strophes chantées, cela
prouve qu’il fut capable de connecter avec succès avec cette veine poétique à caractère
religieux. Juan Mari Lekuona aimait les psaumes et s’en est inspiré pour les reconstruire
avec beaucoup de justesse et de sensibilité.

SUMMARY

On the occasion of the posthumous festschrift published for Juan Mari Lekuona, the aut-
hor of this article considers the pastoral source of many of his most popular works and the
influence on them of the psalms. The fact that his lyrics continue to be sung in many chur-
ches and celebrations shows how intuitive and well-directed this religious poetic vein was.
Juan Mari Lekuona loved the psalms, which inspired him to fashion a number of finely
wrought reconstructions.



Lourdes Otaegi Imazen ardurapean hainbat idazlek omenaldi kutuna egiten
diote Juan Mari Lekuona apaiz, idazle, irakasle eta poetari. Mosaiko baten antze-
ra, hitz eta argazkiz, Lekuonaren bizitza eta lana ageri zaigu omen liburu honetan:
Askoren artean: Juan Mari Lekuona hurbiletik (1927-2005), Oiartzun, 2008, 207 or.,
gehi 64 or. argazkitan. Apaina, zaindua, irudi ugariz hornitua.

Idazlea euskaltzaina izanik, Euskaltzaindiak eta Oiartzungo udalak egiten dute
editore lana. Partaide ugari, samurtasunez eta bihotzez idazten dute bere bizitza-
ren aldiak azaldu eta gogoratuz, edota bere lanaren ezaugarriak argituz: euskal -
tzaindian, euskal literatura aztertzen, poeta moduan…

Aberasgarriak benetan Juan Marik berak aspaldi idatzitako “Ene mundu este-
tikoaz” lana, hitzaldi baten laburpena, Jon Kortazarrek gordea eta prestatua edi-
zio honetarako, eta Lekuonaren bibliografia zehatza, Lourdes Otaegik landua.

Editoreek hala nahi izan zutelako edo lan hori egingo zuenik aurkitu ez zute-
lako, faltan botatzen dugu hurbilketa erlijioso teologikoren bat, kontuan izanik
Lekuonak teologia landu zuela, nahiz eta azken urteotan literatura aztertzeari
emana izan. Formazioagatik eta ikasketa horiek medio, ikuspegi hori aberasgarri
izango zela deritzagu. Egia osoa esanda, lan askotan, hor eta hemen, arlo honi
buruzko aipamen ugari ageri zaigu, eta bibliografiak kontuan hartu du lan mota
hori. Laburpen sistematiko bat faltatuko litzateke, agian. Ikuspegi orokor batez
puntu hau landu, sakondu, azaldu eta gehitzea. Gorka Aulestiak halako zerbait
egiten du, gogorapenetan oinarrituta, gehien bat.

Sebas Gartzia Trujillo euskaltzain eta teologoa halako zerbait egiten omen
dabil. Lehenago ere landu du Lekuonaren poesia eta lan aparta egingo duelako-
an nago. Bitartean ezer esaterik balego?

Juan Mari Lekuonaren bizitza eta lan asko, bere tokaio eta gotzain den Juan
Mari Uriarteren berbatan, karitate pastoralaren eredu gisa jarri dezakegu, apaiz
baten ezaugarria, parrokian, seminarioan edota unibertsitatean.
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Leialtasuna omen da karitate pastoralaren ezaugarri bat Uriarteren esanetan.
Leialtasuna azpimarratzen du Xabier Letek bere kapitulua idazterakoan: “Leial sor-
terriari, familiari, hizkuntzari, sinismenari, bai eta jasotako kulturari ere… batez ere
jarrera errukitsuan” (Xabier Lete, 27/28), bere apaiz ministerioarekin guztiz bat
zetorrena. Oiartzungo zaharren egoitzan urteotan meza ematea eta hileta elizkizu-
netan leial parte hartzea, horren beste ezaugarri edo erakusgarri lirateke.

“Ahulenganako maitasun berezia” (Gorka Aulestia, 37) esaldiak oso ondo
adierazten du bere jokabidea. Teologoek “behartsuen aldeko lehentasunezko
aukera” idatziko zuten, Uriartek karitate pastoralaren ezaugarritzat azalduko
zuen. Poesian ageri dela diote autore batzuek, poesia sozialean, poema hau eta
bestea aipatuz. Añorgan apaiz egindako urte batzuetan idatzitako egunkari edo
“diarioan” ere hau nabaria da.

“Kristau existentzialismoaren aroa parrokian lanean hasten denean gertatzen
da, eta hor laster bizi esperientzia eta poesia uztartzen hasten da poeta” (Jon Kor-
tazar, 136). Poesia hori, ordea, otoitza ere bada. Edo otoitza da lehendabizi. Pas-
toral lana da apaiz otoitzaren harrobi edo iturri Uriarteren esanetan. Otoitz apos-
tolikoa deituko dio berak. Kristoren eragin askatzailea jende eta herriarengan iku-
sita poztu egiten da otoizlaria, eta esker oneko otoitza goituko da. Kristoren
eragin hori epel, ahul, erasopean ikusita, tristatu egiten da otoizlaria, eta eskari
otoitza izango da nagusi. 

Elkartearen ospakizunak dira apaiz otoitzaren beste harrobi edo iturri nagusi
bat. Eukaristia, ezkontzak, hiletak, bataioak… Horren testigu ditugu hainbat poe-
ma kanta eginda, otoitz bihurtuta, poesia bilakatuta: “Mi objetivo es hacer cantar
a los fieles en la Iglesia… Creo que hacer cantar es apostolado” (Diario, 8, aipa-
mena 39. or.). 

Zalantzarik balego poesia horren oinarri edo senide otoitza dela, hona Lekuo-
nak berak idatzia: “Se poetizan mil detalles de mi vida sacerdotal” (Diario, 116,
aipamena 37. or.).

Argiago oraindik, hona bere Poetikan idatzia: “Kristau existentzialismoaren
irteera ongi adieraz dezake, batez ere orduko apaiz baten jarrera pastoral atxeki-
durazkoan” (Lekuona, 151).

Idazlearen poetikan ongi josita daude enkarnazioa eta esperantza. Enkarna-
zioa, herriarekin eta herriaren alde, herri literatura bilduz eta landuz. “Presentzia
min dutenekin eta itxaropenezko jarrera mundu berriko oinaze zaharraren aurre-
an” (Lekuona, 150). Esperantza pastorala da, Uriarteren esanetan (Uriarte, 74),
karitate pastoralaren beste ezaugarri bat. Parrokiko, elkarteko, herriko jendea-
rengan esperantza bizi. Eragozpenak eta arazoak arren, egon baitaude, esperan -
tzazko joera mantendu.
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Urteak eta bizipenak aurrera, bere poetikan sakondu nahi du Lekuonak.
Otoitzean ere bai, nire ustez. Gizatasunean sakondu “azpirago jo nahi izan nuen:
gizon guztiak berdin garan dimentsio azkenekotara” (Lekuona, 153) dio bere
poetikan, antropologia poetiko bat egin gurean.

Hitz bitan laburtzen du berak esaera hau, poema bati izenburua jarriz: honda-
rrean idatzia. Hondarrean idatzita gaudenez, materia gara, edozein momentutan
ezabatuta geratuko den hitza, arnasa, espiritua. Idatzita gaudenez, esku baten
espirituzko eraginpean, horren testigu gara, testigu ahul, esperantzaz jantziak
(Lekuona, 153-156).

Atal hau bukatzeko, Arizmendiarrieta apaiz bizkaitarra ekarri nahi dut hona.
Juan Mari Lekuonarekin batera bizi izan zen Arrasaten. Bizkaitarrak elkartearen
pastorala (sakramentuak barne) eta gizarte antolakuntza bateratu zituen. Gipuz-
koarrak, Arrasaten apaiz ordenatua (1953.06.29, San Pedro eguna), elkartearen
pastorala eta poesia josi eta uztartzen ahalegindu zen, lehendabizi Añorgan,
hainbat zereginetan geroxeago. Karitate pastoral emankorraren alde bi, nire
ustez.

Lekuona salmozalea eta salmo-egilea

“Salmoak asko maite zituan” (Agustin Apaolaza)

Hainbat idazlek aipatzen digute Juan Mari Lekuonaren lana liturgia euskara -
tzen, batez ere Orduen Liturgiako salmo, kantika eta goratzarretan. Horrez gai-
nera, “hainbat eliz kanta eder ondu zituen elizetan” (Jon Kortazar, 139) etab. 

Alde batetik gutxi sakondu da, orain arte sikeran, lan mota honetan, liburue-
tako poema eta unibertsitateko lan erraldoiaren parean. Eta beste alde batetik ez
dira lan mota biak josi, itzulpen liturgikoa eta eliz kanta herrikoiak.

Liturgia lanak

Salmoak euskaratzen urte bete eman zuen Juan Mari Lekuona buru zeukan
batzordeak. Vatikanoko II. Kontzilioaren eraginpean, lan mardula egin zen urte
hartan. Juan Mari poeta zenez, batzorde buru jarri zuten. Irakurgaien liburuak
euskaratu ondoren, salmoei ekiteko sasoia iritsi zen. Mezatan kantatzeko eta
Orduen Liturgian kantatzeko salmoak eta kantikak. 

Zer zegoan lana hasi orduko? Testu klasikoak aparte, hiru bertsio zeuden:

–Iratzeder, Akesolo (B) eta Baztarrikaren (G) bertsioa, poesia aldetik, nahiz
eta jatorrizko bertsioa, hebraierazkoa, ez jarraitu estu estu. Jatorrian Jerusalengo
Bibliaren bertsioa omen zegoen, Apaolazaren esanetan.
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–Zugasti eta Kerexetaren (B) bertsioa, Nacar-Colunga abiapuntu moduan itzu-
lia.

–Orixerena. Latinetik itzulia, Salterio Piano delakoan oinarrituta, Pio XII.ak
agindu zuen bertsioa, hain zuzen ere, Lazkaoko beneditarrek erabiltzen zutena.

Juan Mari Lekuonak indar handia eukan batzordean eta berak bideratu zuen
Orixerena hartzeko oinarritzat, nahiz eta itzulpen berri bat egin beharra zegoen.
Apaolaza arduratu zen oinarrizko testua egin eta batzordeko kideei emateko,
denon artean aztertu eta erabakitzeko jatorrizko hebraierazko bertsioarekiko zin -
tzotasuna, euskararen egokitasuna, kantatzeko aproposa edo egokia ote zen.

“Salmo baten azken bertsioa ontzat eman aurretik, Lekuonak hasi eta talde
osoak kantatu egiten zuen, gregorianoz. Horixe zen azken puntua” esan zigun
Apaolazak elkarrizketa batean Estibalizen. “Goratzarre batzuetan ere bada bere
eragina, ‘Emakume jatorrak’ izenekoan adibidez (Orduen Liturgiako Doiñuak,
489)” gehitu zigun.

Lekuonak estimu handian zeukan beneditar apal eta langile hau. “Itzulpen
hau “Elizbarruti-arteko itzulpen talde ofizialak” egina bezala agertzen bada ere,
aitortu beharra dago A. Apaolazak egin duen lana. Bereak dira, gutxienez, salmo-
en exegesi lanak eta lehenengo idazkerak, Orixek prestaturiko bertsio ederren
haritik. Eta nik dakit zenbat zor dion “Orduen Liturgia”-ko salmo-sortak Estibali -
tzen dagoen langile isilari” (Lekuona, Beneditarren eragiña Euskal Liturgia
Berrian, Jaunaren Deia, 72-73 (1980) 295. Or.).
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Apaolaza eta Lekuonaren arteko harremana eta adiskidetasuna Erromara ere
heldu zen, biak ikasle, bata Unibertsitate Gregorianoan, bestea San Anselmo Uni-
bertsitatean. Euskaldun ikasleak (Setien, Zuntzunegi, Telletxea, Lekuona tartean)
domeka baten baino gehiagotan biltzen ziren meza nagusia entzutera Benedita-
rrengana, argazkiak dira lekuko. Juan Mari eta bere Osaba Manuel ere Estibalizen
aritu ziren bertako Andra Mariari goratzarrea euskaratzen. Apaolazak berak lagun-
du zion, bibliografia erraztuz, “Salmoen olerki alderdia” ponentzia prestatzen. Izen
bereko laburpena: Jaunaren Deia aldizkarian dugu (48-49 (1974) 149-154 or).

Bertan dio Lekuonak olerkia bizikizun baten, esperientzia baten hizkuntza
dela, eta salmoen hizkuntza, erlijio bizikizuna olerkietan emana. Salmoen egite-
koa edo zeregina, hirukoitza litzateke:

1. Komunikatzailea izan: Jainkoagaz eta beste gizonekin bateratzen gaituzten
sentierak: kezkak eta beldurrak, esturak eta tristurak, esperantzak eta pozak. “Poe-
siarekin ongi dator otoitza, eta otoitzarekin berdin poesia”.

2. Bategilea izan: bihotz bat, arima bat, espiritu bat poeta eta poeta-zaleak. Tal-
de harrigarria, Kristo eta Santuak barne, salmoek sortzen duten familia eta mundua.

3. Oroitarazle bat. Salmoa bide, olerkia bide, gizona bere barne-arnasez jabe -
tzen da eta bizkortzen. Otoitz egitea ere hori bera da: guregan oinarriturik dau-
den fedea, maitasuna, esperantza berritzea, indartzea, sakontzea. Gugan dagoen
hura esnatzen dute: oinazea, gogoa, fedea, esperantza, maitasuna.

Adi hiru zeregin hauei, baliagarriak oso egingo zaizkigu eta Lekuonaren eliz
kantak aztertu eta “salmo berri” moduan aurkezteko orduan.

Eliz kantak

Salmoen bidetik, otoitz, poesia eta kanta diren eredu horri jarraituz “salmo
berri” batzuk egin eta elizaratu zituen Juan Mari Lekuonak. Berak eginda eta arra-
kasta handiaz, gaur egun ere, erabiliak dira honako zenbait kanta Euskal Herri
osoan zehar. Ez dakit nik bere poema kultuen zenbat kopia egin den, zenbat argi-
talpen. Gutxiago oraindik zenbat irakurri diren Eliz kantok, ostera, hamaika aldiz
kantatuak izan dira, eta antza denez, kantatuak izango dira.

Salmoen estilora, bizitzaren eta fedearen une ezberdinak poesia, otoitz eta
kanta egin dira, elkartean erabiliak, milaka eta milaka aldiz, milaka euskaldunek
otoitz egindako poema.

Honako hauek aurkitu ditugu, baina baliteke gehiago izatea:

–Itzulpenak: Jaun ona (“Rorate caeli” gregorianozko klasikoaren euskal ber -
tsioa) edota Estibalizko Andra Mariari goratzarrea (bere osaba Manuelekin bate-
ra euskaratua, Nemesio Etxanizen aurreko bertsio bat osatuz).
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–Lehen Jaunartzeak: 

Lenengo aldiz gaur artu zaitut
Ai, zeñen egun pozgarri!
Aurrerakoan Zu zaitut lagun,
Bizitzarako janari.
Egun honetan onetsi, Jauna,
Gure etxeko danori.
Eman laguntza bizi dan arte
Gaur Zuganatu danari (Diarioa, 81-82, 42 or.) 

–Ezteguak: Ezkontzetarako eskari otoitzak bertsotan (Jaunaren Deia, 78 (1982)
60-68), hamaika bertso sorta bizitzako une honetarako beren-beregi prestatuak.

–Heriotza: Herio jasak (edo Heriotzeak desegiten du), Gaur senide hau.

–Eukaristia: Azken Afari ezkero, Bizi da, Hemen gaituzu.

–Goratzarrea: Zeru lurren.

Letraz aparte, gehitu egin behar dugu honako kanta batzuek musikaz bertsio
ugari dituztela. Lirismo eta zertzelada hunkigarriak aparte, sarritan agertzen da
euretan konpromiso zehatz eta praktiko bat egiteko deia. Hau da, lurrean eraiki-
ta, oinak lurrean dituela poetak eta otoizlariak, nahiz eta kanton bidez bihotza,
ikusmena eta arima goratuak izan.

Gorago aipatu ditugun salmoen hiru zeregin edo helburuak betetzeko asmo-
tan da Lekuona: komunikatzailea, bategilea, oroitarazlea.

Greshacke-k esaten zuenez, otoitz eta “salmo berri” hauek ez dute gure bete-
tasun egarria asetzen; betetasun egarri hori handitu egiten dute. Otoitz apostoli-
koaren senaz hornituta, elkartearen bizitza dute iturri, eta otoitzean elkartu den
elkarte horri bizitza une ezberdinak poesiaz jantzi eta argitzen baliogarri dira poe-
ma hauek.

Gandiaga, profeta, eta Lekuona, salmo-egilea

Poeta handi bi benetan, erraldoiak euskal poesian. Elkar lanean ere arituak
izan ziren Orduen Liturgiarako goratzarreak egiten eta euskaratzen.

Jakitun nago euren lan handi bezain zabala ezinezkoa dela berba bakar bate-
an azaltzen. Hala ere, Bibliaren eragina eta iturria kontuan izanik, bizkaitarra
profeten eskolan kokatuko nuke gehien bat, salmo-egileen eskolan gipuzkoarra.
Biak fededun, apaiz, bilatzaileak. Poesiaz elikatu zuten otoitza eta Jesusen jarrai-
pena. Profeta gehien bat Orbelaungo poeta, salmo-egile aparta Oiartzungo lagu-
na.
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LABURPENA

Artikulu honetan Bilbon 1826. urtean kaleraturiko Gabon kanten edizioa aurkezten dugu.
Edizioaren ostean, testuko ezaugarri bereizgarrienen azterketa xume baten bidez, gabon
kanta hauen egilea J.P. Ulibarri izan zela erakusten dugu —lehenago euren gainean ida tzi
zuten ikertzaileek esan bezala—, honetara idazle aiararrak zuen usus scribendi-ari lehenen-
go hurbilpen bat eginez. Amaitzeko, gabon kantetan dauden hitzen lexikoia eta adiztegia
gehitu dugu.

RESUMEN

En este trabajo presentamos la edición de los villancicos publicados en Bilbao el año de
1826. Además de editarlos, mediante un pequeño estudio de las principales características
que encontramos en el texto, demostramos que fueron escritos por J.P. Ulibarri —como
ya han comentado los que antes han trabajado sobre los mismos—, haciendo un pequeño
acercamiento al usus escribendi del escritor ayalés. Esta edición se completa con un lexicón
de vocablos y otro de formas verbales.

RÉSUMÉ

Bilbao en 1826. Au-delà de leur publication, à travers une petite étude des principales
caractéristiques que présentent les textes, nous démontrons qu’ils furent écrits par J.P. Uli-
barri —comme l’avaient déjà anticipé ceux qui ont précédemment travaillé dessus—, en
effectuant une petite approche de l’usus escribendi de l’écrivain originaire de la vallée 
d’Ayala. Cette édition est complétée par un lexique du vocabulaire et un autre des formes
verbales.

SUMMARY

Here we present an edition of Christmas carols originally published in Bilbao in 1826.
Accompanying publication is a short study of the main features of the text, which demons-
trates they were composed by J.P. Ulibarri, as noted by previous scholars, thereby providing
a brief approach to the usus escribendi of this writer from the valley of Ayala. This edition
includes a glossary and a short lexicon of verb forms.



0. SARRERA1

Euskal testu berri bat aurkitzeak beti pizten digu larri berezi bat euskalarioi,
eta bere historia argitzeko eta edizioa egiteko beti dago norbait prest, askotan edi-
ziogintzak merezi duen metodo zientifikoari muzin eginaz. Testu berriak aurki -
tzea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, gurea bezalako dokumentazio urriko hiz-
kuntzetan, eta beti eskertzekoak dira honelako berritasunak euskal filologian, ira-
ganeko hizkuntzaren ikuspegia zabaltzen digulako. Hala ere, Lazarragaren
eskuizkribuaz ari delarik, Lakarrak hitz garrantzitsu hauek idazten dizkigu:

Lehen ere Gipuzkoako Diputazioaren Bibliotekan —eta horren
barruan Urkixo zenaren ondarean— [honekin batera beste edozein biblioteka
edo artxibu aipa dezakegu, — K.U.] bagenuen altxor eta aberastasunik,
eskuizkribatuak baino ez aipatzearren Sbarbi-Urkijorena, Otxandioko
famatua, Iztuetaren hiztegiarena eta beste hainbat, adibiderako. (2004:
xxiii).

Ikusten den bezala testu asko daude oraindik edizio kritiko egoki bat gabe,
eta hauetako bat da egun agertuko duguna. Hurrengo atalean ikusiko dugunez,
Bilboko XIX. mendeko gabon kanten gainean idatzi duten ikertzaileak egon badi-
ra ere, gutxi izan dira gabon kanta hauen edizioa (edo transkripzioa) paratu dute-
nak. 

Testu honen edizioarekin Ulibarriren lanen bilketan eta aurkezpenean pausu
bat aurreratu nahi dugu, berak egindako lanen osotasuna kontuan hartuz egile
arabarraren ideiak eta lanak hobeto ulertzeko. Beraz, edizioaren ostean, testuaren
hizkeraren azterketa xume bat egingo dugu, testuaren ezaugarririk bereizgarrie-
nak ikusiz; honela, aurreko ikertzaileek testu honen egiletasunari buruzko oha-
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1 Artikulu hau ikasketa garaian egindako lan baten bertsio berritua da, eta berritze horretan Blanca Urgellen lana eta akui-
lua eskertu behar dugu, ohar xume honek ordainduko ez duen zorra baitugu berarekin, orduko gure ezjakintasunak sorturi-
ko akatsak zuzentzean eta lana gidatzean izandako arretagatik. Hala ere, esan behar dugu testuan agertzen diren akats guz-
tiak artikulua izenpetzen duenari bakarrik egotzi behar zaizkiola.



244

rrak sistematizatuz eta Ulibarriren lanek dauzkaten ezaugarrien lehenengo hur-
bilpen bat eginez. Honezaz gain, testuaren lexikoia eta adiztegia gehitu dugu
amaieran, euskararen historiarako izan dezakeen garrantziagatik, izan ere, Larra-
mendiren hitz berriek izan zuten zabalkundean, honelako lan xumeek berebiziko
garrantzia izan zutelakoan baikaude (Lakarra 1985c: 440). 

1. 1826KO GABON KANTAK: ZER ESAN DA HAUEI BURUZ

Esan bezala, zenbait ikertzailek Bilbon XVIII-XIX. mendeetan argitaratu ziren
gabon kanten gainean idatzi dute, bakoitzak bere ikuspegitik, baina 1826koak glo-
satzean guztiok Ulibarriren lumatik irtendako bertsoak direla esan dute. Okon-
doarrari bertso hauen egiletasuna eman dion lehenengo ikertzailea Lino Akesolo
izan da.

Los de 1826, por su fondo y por su forma llevan el sello inconfundi-
ble de Ulibarri, y hasta se repiten expresiones de ellos en otros versos
posteriores de nuestro escritor. (Akesolo, 1962a: 33)

Bilboko gabonetako bertso-paper hauen azterketa Xabier Altzibarrek egin du
Bizkaierazko idazle klasikoak liburuan (1992: 306-310). Bizenta Mogeli buruz dihar-
duenean, Bilbon 1819tik 1832ra bitartean atera ziren gabon kantez mintzo zaigu
(bertan Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean gordetzen direnak darabiltza:
1819, 1824, 1825, 1826, 1828, 1829, 1831 eta 1832. urteetakoak hain zuzen) eta
gehienak Bizentak eginak izan daitezkeela esaten digu. Hala ere, gure lanaren
muina diren 1826koen berezitasunez konturatzen da, honen euskara moldea eta
grafia ezberdinak direla esanez. Honek ere, Akesolo legez, Ulibarrirenak ote
diren hipotesia planteatzen digu. Horregatik, bere eranskinean Gabon kantak
transkribatzen dituenean (1992: 316-338) ez du 1826ko testua plazaratzen. 

Adolfo Arejitak ere gabon kanta hauen sortze giroaren gainean gogoeta egin
du, Bilboko 700. Urteurrena zela eta egin zen sinposioan. Bertan Bilbon agerturi-
ko gabon kanta hauen zerrenda eta analisia ematen dizkigu eta artikuluaren
amaieran haien balizko egileei buruz berba egiten du. Idazle okondoarraren gai-
nean ere hitz egiten du eta hau dio eskuartean dugun gabon kantari buruz: 

...konposizioak, eta batez ere haren hizkerak, ez du Bizentaren ez
beste idazle ezagunen antzik. Antzik gehien Ulibarriren idazkera naha-
siarekin hartzen zaio. Larramendiren hiztegia oparo erabili duena eza-
gun du hainbeste hitz bitxitan (Arejita, 2002: 317).

Goian esan bezala, ikertzaile guztiek 1826ko gabon kantaren egilea J. P. Uli-
barri dela esan arren, inork ere ez du, guk dakigularik, gabon kanta hauen edizio
kritiko moderno bat aurkeztu, testu xumea bada ere. Gure ustez honelako leku-
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kotasunek garrantzia daukate ez bakarrik egilearen obra nola sortu eta garatu den
ikusteko, baita ere literatura herri xeheak nola jasotzen zuen ikusteko, XIX. men-
deko euskaldun askorentzat bertso paper hauek izango baitziren irakurgai baka-
netakoa.

Gure edizioa egiteko 1826ko gabon kanten kopia digital bat erabili dugu, Kol-
do Mitxelena Kulturruneko Julio Urkixo ondarean gordetzen den alearena hain
zuzen.2 Beste gabon kanten ezaugarriak aztertzeko Xabier Altzibarrek bere libu-
ruan agertzen dituen transkribapenak erabiliko ditugu. 

2. TESTUAREN EDIZIOAZ

Edizio honetan, obra honen lehenengoa izanik, nahiko kontserbadore jar-
dun dugu, eta testuan beharrezko ziren aldaketak baino ez ditugu sartu. Grafia
originalean dagoen bezala utzi dugu, euskal grafiaren historia egin artean hone-
lako aldaketak egitea oso zaila iruditzen zaigulako. Beste gauza formaletan,
ordea, ez dugu berdin jokatu: hau edizio kritiko bat izanik, testua gaur egungo
irakurtzaileari hurbiltzea da helburuetako bat; horregatik, ulergarriago egiteko
zenbait aldaketa egin dugu: alde batetik puntuazioa gaurkotu dugu, munduko
beste tradizio filologikoetan ohitura den bezala; bestetik letra larrien eta xeheen
erabilera ere gaur egungo arauetara egokitu dugu; hirugarrenik, hitzen banake-
ta ere gaurkotu dugu, beti ere originaleko antolaera horrek aldaketa fonetikoren
bat ekartzen ez badu. Gabon kantaren amaieran hiztegitxo bat gehitu du Uliba-
rrik, testuko zenbait berba azalduz. Irakurtzaileari horren berri adierazteko,
zerrendan azalduta agertzen diren hitzak markatuta agertuko dira testuan, letra
etzanaz.

Akatsekin, era bitara jokatu dugu: inprenta akats argia bada, testuan bertan
zuzendu dugu eta jatorrizkoan irakurtzen dena oin ohar batean adierazi; akatsa
hain nabarmena ez bada, edo akatsa ez denean, ordea, berean utzi dugu eta oin
oharrean azaldu akatsaren nondik norakoa. Testuan zerbait gehitu dugunean,
kortxete artean jarriz adierazi dugu guk gehiturikoa dela, ohikoa denez. 

Era berean, hitz baten esangura argi ikusten ez denean, bai testuinguru ilun
batean dagoelako bai lekukotasun gutxiko berba delako, oin ohar batean azaldu
dugu, OEHn agertzen den itzulpena emanez.
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2 Lerro hauetatik eskerrak eman nahi nizkioke Pablo Ormaetxeari, Koldo Mitxelena Kulturunearen liburutegiko ardura-
dunari, bere garaian gabon kanta honen kopia eskuratzeagatik. 
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[1] Gaboneco osaste
edo berba neurtuac, 
vizcaytarrentzat. 
1826. garren urtian.

[5] Sarreria

–Agur euscaldunac,
nora zuatzie? –Belenera,
gausa andietara, 
barriac icustera.

[10] Bidagea3 bertati 
belutu bagueti 
zuceñ zuceñ emeti.

Zorzicua

(1.)
Agur doncellia

[15] eder ta garbia,
yaiyoric seme bat
Yesus derechona.
Gueure Eguille andie,
escindan4 Yaungoicue,

[20] Gabriel aingueruz
ceruti biraldue.

Pozgarrie

Agur donzelle garbía,
agur donzelle ta ama,

[25] agur donzelle ederra.
Agur Yesus seinchua,
Agur seinchu laztana.

Agur chan-cha-chue,
Agur cuchi-chube;

[30] Gabriel agurreti
etorrieracue.

(2.)
Agur Yosepe Donzube,5

Mari eta Yesus batean
yaiyotza mirariaz,

[35] Belengo eskepean.
Batzar andi batekin
aurrian daukela,
ango gosamenaz
guztiac euzkera.

[40] Agur doncelle. etc.

(3.)
Agur Yose eta Mari
Yesus Seinchuagaz,
aingeru eta arzañac
an euzkeratuaz.

[45] Osastearen osastes
bibolin albokiaz,
chilibitu eta chirolas,
neurrico osankidiaz.
Agur doncelle. etc.

(4.)
[50] Agur diñue gustiac, 

agur, agur, agur;
estago icen oberic
mundu, ceruan, gaur.
Gaur eta yños yños, 

[55] dalako Yaincoarena,6
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3 bidagea: Hitz hau amaierako hiztegian agertzen bazaigu ere, beste forma batekin egiten du: Bidegea. Bigarren forma hau
Inprenta akatsa izan daiteke, baina baita bokal asimilazioaren erruz gertaturiko aldaera ere. Ulibarrik bere Gutunliburuko
[GL] hiztegian ez dakar hitz hau eta Larramendiren hiztegi hirukoitzak [HH] bidagea dakar. 

4 escindan: Geure ustez, eta testuinguruaren arabera, “zein dan” (ezein dan?) forma izan beharko litzateke oinarrian dago-
ena.

5 Donzube: Santua (cf. 152 eta 165). Adiera honekin lau idazle bizkaitar baino ez dute erabiltzen OEH-ren arabera (s.v. dont-
su): J. P. Ulibarri, J. A. Uriarte, F. Arrese Beitia eta E. Mª Azkue. Hala ere, frikariarekin dokumentatzen den bakarra gure idaz-
le okondoarraren lanean aurkitzen dugu.

6 Yaincoarena: jat. Yaiucoarena.



247

lenengotic berac emona, 
cerutic ecarri duena.
Agur doncelle. etc.

(5.)
Agur langori[c] esta 

[60] eguño herderati, 
estaukelaco herderiac 
gauza orlacoa bereti.
Yente ilaren esana da,
len orain eta beti,

[65] “A Dios, a Dios” esatean
Yaingoico bag[u]eti.
Agur doncelle. etc.

(6.)
Agur Yesusen Biotza,
Yose eta Mariagaz

[70] laguntasunean
batzar yaiotzecoagas.
Luziperren mingañati
eldu zan okerreria,
agaiti biar dogu

[75] arduraz euzkeria.
Agur doncelle. etc.

(7.)
Agur bagaric dabilen
ytsapearen vrliya,7

aguiri dau daukela
[80] herderara berariya.

Arroturic, andiusteaz,
ponpaturic, putzituric;
arpegui ilun, motz,
oker gaiztoturic.

[85] Agur doncelle etc.

(8.)
Agur ecin esan leiye
Luziperretarroc,
cegaiti zulezean8

herdera dira gustioc; 
[90] eta cerutarrena 

dan legues euzkera,
ó itz yakintzu, estizu, 
sotil, cintzo, garbiena. 
Agur doncelle. etc.

(9.)
[95] Herderiagaiti orain

biar dogu arduria, 
Vizcayen ibiltzeco
Gutun yagoren ybiltea. 
Urteén lenengotic 

[100] urte gustiraco, 
politu, ceez,9 aguindue 
ytsapean betetaco. 
Agur doncelle. etc.

(10.)
Agurra da vetico,

[105] yuan eta etorteco. 
Badaucazu cer yuan 
Vizcaiti urteiteco, 
edo marrati campora. 
Yoaleita artu biarcozu, 

[110] ardura astu bagaric,
oker ibili gura espozu. 
Agur doncelle. etc.

(11.)
Agur adeskidiari,
baita edoceineri
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7 vrliya: Testu honen amaierako hiztegian Urliye dator. cf. 2. oharra.
8 zulezean: DVEFren arabera suleza Bizkaiko eta Gipuzkoako berba da. 
9 ceez: jatorrizkoan honela datorren arren, ez dugu argi zein izan daitekeen originala: ecez? 
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[115] erri, uri, gustietati
biar dogu eguin ori;
eta berciazcutu10 zucen,
yoaleita edo biala
ybili bagaric gaski

[120] Semay sariya dozula.
Agur doncelle. etc. 

(12.)
Agur eta gurtu
edo adorau Yeincoari,
biotz oso garbiyaz 

[125] arimas yayo danari.
Gueure zorioneraco 
etorri da mundura,
kentzeko Adanen ogen
eta idikiteco Cerua.

[130] Agur doncelle. etc.

(13.)
Agur benetan beozu,
lengo urtecoetati,11

beguiratiaz cintzo 
eracurtzen lengoari.

[135] Eta orain urte bicoari 
Vizcayen vetico
eracurri eta yduki
ez yños astuteco.
Agur doncelle. etc.

(14.)
[140] Anche daucazu orain

biar dozun gustia,
eta es icen aurrean
alper, oker, naguiya.
An daucazu condaira

[145] euzcaldunenzaco,
munduan eta ceruan
Vi[z]caitar ysateco.
Agur doncelle. etc.

(15.)
Anche daucazu orain

[150] euscaldun maiteari,
yagoteco beti garbi
yzaite donzuari.
Bacocha bere ycerdiaz
guizona ytzateco12

[155] eta griña charretic
alde eraguiteco.
Agur doncelle. etc.

(16.)
Gueure gurasoac,
euzkeriaz, iribasi13

[160] cituan americac soli.
Orain herderias yraisí,14

alan galdu alde gustiti,
guizonen ogenac gaiti:
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10 berciazcutu: Testuan honela agertzen den arren, amaierako hiztegitxoan birciazcutu agertzen zaigu. HHan bigarren for-
ma (birciazcutu) genuke (s.v. ‘refrendar’).

11 urtecoetati: originalean urtecoetari. Urtekoetari[c] legez ere zuzendu ahal genuen, baina ezinezko ikusten genuen Ulibarrik
k bat kendu zuela proposatzea. Zuzenketak -ari errima kontsonantikoa kentzen badu ere, beste bertsoetan ere ikus ditzakegu
errima asonantikoak (2. edo 8. ahapaldietan), eta are errimarik ez (1. ahapaldia).

12 ytzateko: OEH-k itsatu dakar itsutu-ren aldaera legez (s.v. itsutu), Lizarraga Elkanokoak erabilia. Bestalde, itsatu ‘juntarse’
ere badakar Azkueren hiztegitik jasoa, eta bertan dioenez Gipuzkoako berba da, Uriartek erabili zuena. 

13 iribasi: Irabazi-ren aldaera. OEH-k (s.v. irabazi) Arratiako bizkaieraren formatzat dakar eta bere agerpen idatzi bakarra
Erkiagak ematen duela diosku.   

14 yraisi: Orijinalean honela agertzen bada ere, GLko hiztegian (Galé: 2003) iratzi eta iraitzi formak aurkitzen dira; Larra-
mendiren HHk iraitzi dakar ‘Rechazar’ sarreran. 
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ó neure Yesusaren15 agur gozoa,
[165] len legues16 euskera donzua!

BUCA

Estakiena euzkera garbi, emen ditu: lenengo dago euzkera
garbiye, eta aurreti bestea

Agur Dios te salve baxen gueyago 
[170] zazpi bider. etc.

Arroturic Soberbiosoa
Andiustia Soberbiosoa
Ponpaturic Soberbiosoa
Condaira Ystoriya

[175] Bidegea Biagea
Birciazcutu Refrendau 
Buca Fin 
Chirola Flautia 
Gutun Cartea 

[180] Gurtu Adorau
Griña Viciyoa
Ytsape Personia 
Yoaleita, biala Pasaportea
Ogen Becatue 

[185] Osastea Cantea
Osankida Musikia
Urliye Julano
Zulezea Infernue

[189] Bilbon: J. Basozabal-en silluteguiyan, Artecallian num 41. 
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15 Yesusaren: Hemen egitura berezi bat dugu (cf. 68: Yesusen): izen berezia artikuluarekin agertzen zaigu (Mitxelena 1959:
10). Honako ezaugarri hau aztertu zutenen artean Mitxelena (1959) eta Lakarraren (1983) lanak dira osoenak. Lehenengo-
ak honen jatorria bilatu nahi izan zuen eta testuetan aurkituriko adibideak erakutsi zituen; bigarrenak Mitxelenaren lana oso-
tu zuen adibide berriak emanez. Ikertzaile bien adibideok ikusita, testu hau genuke egitura hau dakarren testurik moderno-
ena (ahozkoak kendurik).

Bi artikuluetan ikusten dugunez, erlijioarekin loturiko izenekin agertzen da artikulua: Jesusa, Frantziskua, Ramon Nonna-
tua, Satanasaren; horregatik fosilduriko formen aurrean gaudela suposa dezakegu; hala baina, santuen izen hauek egitura hau
aktiboa zegoen garaiko kronologia bat eman dezakete. San Frantzisko Asiskoari XIII. mendean santu egin zitzaion (eta bere
kultua, eta ondorioz izena, garai horretan hedatu). Hau dela eta XIII. mendean egitura hau oraindik indarra bazuela dirudi.
Hala ere, garai horietako onomastika ez-erlijiosoa aztertu beharko litzateke, jakiteko ea egitura bizirik edo jadanik fosilduta
bazegoen santuen izenetarako. 

16 legues: jat. legnes.
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3. TESTUAREN AZTERKETA

3.1. Grafia

XVIII-XIX. mendeetan sortu zen bizkaierazko literaturaren barruan eskola
edo joera bi bereizi ziren oso goizetik: lehenengoa Mogelen inguruan sortu zen,
Markinakoa dei dezakeguna; eta bigarrena Añibarroren eta Zabalaren inguruan
osatu zena, behin edo behin Arratiako eskola deitu izan zaiona (Urgell 1985: 69; Al -
tzibar 1992). Eskolen arteko ezberdintasunak ez ziren euskara motara mugatu,
Añibarroren eta Zabalaren eskolak ortografiarekin loturiko berrikuntza garran -
tzitsuak ere egin zituen, garaiko beste euskalzaleen lanak ikusita (Urgell 1987:
381). Honela, Markinakoek Larramendik jorraturiko ildoari jarraitu zioten bitar-
tean,17 beste zenbait idazle ortografia berria erabiltzen hasi ziren.

Gure beste lan batean frogatu genuenez, Ulibarri Añibarroren eta Zabalaren
molde berri horri atxiki zitzaion, eta hura erabili bere lan gehienetan (Ulibarri
2007), eta gabon kanta hauetan ere sistema hori antzematen dugu bi ezaugarrie-
tan. / k / hotsa adierazteko, Gabon kantak bi grafia erabiltzen ditu: batetik < c >
letra daukagu a, o eta u bokalekin eta < k > e eta i bokalen aurrean. 

Bigarren ezaugarria *j bezala adierazi ohi dugun fonemari ematen dion grafia
dugu, hizkeren arabera ahoskera ezberdina daukana. Ulibarrik < y >-ren bitartez
adierazten du hots hau, bai hitz hasieran aurkitzen denean bai i + bokal testuingu-
ruan sortzen diren epentesietan. 

Gabon kanta honen joeraren bestelakoa da Altzibarrek transkribitutako beste
bertso paperetakoa, hauek < qu > baitaukate e eta i aurrean belare ahoskabea adie-
razteko eta euskal hitzen *j- eta epentesiak idazteko < j > grafia erabiltzen baitute.
Hori dela eta, gure ustez datu hauek bat datoz Altzibarrek eta Arejitak egindako
hipotesiarekin, hau da, 1826ko Gabon kantak idazle okondoarraren obra direla.

Hala ere, grafian dakuskigun datu hauek ezin dira erabatekotzat hartu, inpri-
matzaileak grafia alda zezakeelako berak gura zuen idazkera sistemara egokituz.
Dena den, kasu honetan ez dirudi atzetik inprimatzailearen eskua dagoenik; izan
ere, grafia aldaketak egotekotan, sistematikoki inprenta horretatik atera ziren lan
guztiek sistema bera izan beharko lukete. Hori horrela izanda, Basozabal-en inpri-
mategian argitaratutako beste lanak aztertuz (1825 eta 1828ko gabon kantak; Al -
tzibar 1992: 321-323), hauen grafia sistemaren eta 1826koaren artean ezberdinta-
suna badagoela ikus dezakegu.

KOLDO ULIBARRI ORUETA

17 Larramendiren grafia sistemaren laburpen bat Kardaberatzek ematen digu Eusqueraren berri onac liburuan; nahiz eta,
Lakarrak gaztigatzen digun bezala, Kardaberatzek berak ez dituen proposaturiko zerbait grafia erabiltzen (Lakarra 1985b:
245).
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3.2. Hizkera

3.2.1. Fonetika

3.2.1.1. Txistukariak

1826ko Gabon kanten egileak ez ditu elkarrengandik bereizten txistukarien
fonema frikari biak (gaur egungo grafian < z > eta < s >) ez eta afrikatu biak (< tz
> eta < ts >). Hori dela eta, testuan zalantzak dauzka lau fonema hauek islatzean
(batzuetan berba bera agertzen zaigu bi modutara idatzia): euzkera (39) vs. euskera
(165); guztiac (39) vs. gustioc (89); estaukelaco (61) vs. ez yñoz (138); legues (91) s eta
z-ren kasuan eta yakintzu (92) ts eta tz-renean.

Altzibarrek Bizenta Mogeli egozten dizkion gabon kantetan, ordea, lau txistu-
kariak ondo adierazita daude. Ulibarriren Gutunliburuan ere ikusten ditugu hone-
lako zalantzak, eta honek ere 1826ko lanaren berezitasuna adieraziko luke, Uli-
barriren lana izateko aukera erakutsiz.

3.2.1.2. Bokal elkarketak

Bokalez amaituriko hitz bati artikulua gehitzen zaionean fenomeno fonetiko
zenbait gertatzen dira, Bonaparteren garaitik erabili izan direnak euskalki baten
barruko hizkerak bereizteko. Grafiaren atalean aipaturiko eskola bakoitzak auke-
ra bereziak egin zituzten, Mogelen pasarte honetan irakurtzen den bezala: 

Icusico da ez ditugula bardin erabaguiten verbaac aitatu dodan neu-
re adisquide onec [Añibarrok], ta nic; ta emendi ateraco da, cetan daguan
bizcayco eusqueriaren desbardintasuna. Ac dino maitea, neurea, zoroa,
gozoa, burua, Cristinaua… nic barriz Marquina inguruan leguez, maitia,
neuria, gozua, zorua, buruba, Cristinauba. Cein batera, cein bestera esan, ez
dau ecer galduten eusqueriac. (CO,18 Berba-aurrecua iracurle Bizcaitarrari) 

Altzibarren liburuan agertzen diren gabon kantetan, molde erregular bat
jarraitzen du egileak berba bati mugatzailea jartzen zaionean: honela -a + a > -ia
(escolia, 1824);19-e + a > -ia (semia, 1824); -i + a > -ija (buztarrija, 1819); -o + a > -ua
(cintzuac, 1828) eta -u + a > -uba (maurubac, 1825) agertzen zaigu; molde hau, goi-
ko aipuan ikusten dugunez, Mogelen idaztankeraren ezaugarri dugu. 

Gure artikulu honetan aztergai dugun testua, ordea, irregularra da testuingu-
ru hauetan, eta bilakaera anitz ager daitezke; askotan aldaera hauek errima lor -
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18 Obrak eta egileak aipatzeko erabiliko ditugun laburdurak OEH erabiltzen direnak izango dira.
19 Adibidearen ondoren agertzen den zenbakia zein urtetako gabon kantatik atera dudan adierazten du.
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tzeko direla badirudi (Altzibarren liburuan agertzen diren beste gabon kantetan,
goian ikusitako eskemak baldintzatzen ditu errimak). Guztien zerrenda bat izate-
ko baino, hona hemen gabon kanta hauetan aurkitu ditugun forma guztiak:

1) a + a > -ea: cartea (179); cantea (185) 
> -ia: euskeria (75); arduria (96); osankidiaz20 (48) 

2) e + a > -ia: doncellia (14); artecallian (189); aurrian (37) 

3) i + a > -ia: garbia (15); gustia (141) 
> -ie andie (18)
> -iya: vrliya (78); naguiya (143)
> -iye: garbiye (168) 

4) o + a > -oa: orlacoa (62); gurasoac (158); gozoa (164) 
> -ue: jaungoicue (19) 

5) -u + a > -ua: donzua (165); cerua (129)
> -ue chan-cha-chue (28)
> -ube: donzube (32)

3.2.2. Deklinabideaz  

Testuaren laburtasuna ikusita, gutxi da deklinabideaz esan dezakeguna, are
gutxiago Ulibarriren beste lanekin konparatzekoa, hauen deklinabidea oraindik
aztertu barik dagoelako. Hala ere, mendebaldeko euskaran deklinabide kasu inte-
resgarririk baldin badago, ablatiboa da, honetan beste euskalkietan baino luzeago
iraun baitzuten forma zaharrek eta honen historia testuetan zehar ikus baitezake-
gu. Labur esanda, -(r)ean ablatibo zaharra galduz joan zen -(r)ik ablatibo marka
berriak lekua hartzen joan zen heinean (Lakarra 1984). Honetaz landa, bizkaiera
zaharrean prosekutiboa eta ablatiboa bereizten ziren morfologikoki (-ti(k) eta 
-rean/-(r)ik atzizkiekin hurrenez hurren), baina XVIII. menderako -ti atzizkiak
balio biak hartzen hasi zen, beste euskalkietan lehenago gertatu bezala (Lakarra
1996: 161). 

1826ko gabon kanta honen egileak ablatiboentzat prosekutiboaren forma
zaharrak erabiltzeko joera daukala dirudi (hau da, -ti, k gabekoa). Bertso hauetan
adibideek aurkitu ditugu: herderati (60); bageti (66); gustietati (115); gustiti (162);
bertati (10); bagueti (11); emeti (12); ogenac gaiti (163); cegaiti (88); agaiti (74), bes-
talde, k-dun aldaerak askoz ere urriagoak dira, adibide birekin: cerutic (57) eta
lenengotic (56).
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20 Amaieran agertzen den hiztegitxoan osankida dakar.
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3.2.3 Lexikoa

Gabon kanta honen lexikoaren gainean pare bat gauza esan ditzakegu. Alde
batetik gabon kanta hauetan Ulibarriren lanekin ustartzeko elementu bat aurki -
tzen da,  Akesolok bere lanean aipatzen diguna: pozgarriko chan-cha-chue eta
Cuchi-chube hitzak Gutunliburu-an dagoen poesia baten zati honekin konpartatzen
du ikertzaile dimoztarrak, bertan ere aurkitzen baititu:

Amac semiari esaten:
¡Ai ze zuri ederra zagoz
nere cuchichua ta chanchichua,
bai, nere aingueruchua! 

(Akesolo 1962a: 33; azpimarratua geurea [K.U.]) 

Bestealdetik, Ulibarrik erabili ohi duen adeskide aldaera dugu gabon kanta
hauetan ere (113). OEH-ren arabera adeskide forma Oihenartek, Tartasek eta Hual-
de Mayok erabiltzen zuten (s. v. adiskide), ikusten denez ekialdeko euskalkietako-
ak hirurak (zuberera eta erronkariera) eta gure Gabon kantatik nahiko urrunak.
Hegoaldean ez dirudi dokumentatua dagoenik OEHren arabera, baina Ulibarri-
ren Gutun liburuan hainbat tokitan dago dokumentaturik: bai hiztegian (Galé
2003: 20 eta Ulibarri 2007), eta baita gutunetan ere (Ulibarri 1823: 3, 6221).

Gabon kanta honetan Larramendiren neologismoak ugari daude, amaieran
datorren hiztegian ageri den bezala. Oraindik ez dago azterturik Larramendiren
eragina Ulibarrirengan, eta honen inguruko aipamen bakarrak Lakarrak (1985)
eta Sarasolak (1986) egin dizkigute; azken honek hau diosku: 

Ulibarrik bere Gutun liburuan dakarren euskal-erdal hiztegi-modukoak
ia iturburu bakartzat Larramendiren DT [Diccionario Trilingüe]-a du. Bes-
talde, bere eskutitzetan ez dira falta hitz berriak, larramenditarrak (ekautu
etab.) nahiz haren erara sortuak (izortegi etab.) (Sarasola 1986: 203).22

3.3. Metrika eta errimak

Altzibarrek bere liburuan dakartzan gabon kantetan metrika finko eta zehatza
aurkitzen dugu; zortziko guztiak 7-6 tankerakoak dira (zortziko txikia) nahiz eta
sarreretan eta pozgarrietan libreago jokatzen du(te)n egileak(-ek) eta era askotako
metrikak erabiltzen dituzten. 
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21 Zenbaki hauek Gutunliburuan bertan idatzitakoak dira, Ulibarriren beraren letrarekin.
22 Gure aurreko lan batean (Ulibarri 2006) Sarasolak aipatzen duen hiztegiaren azterketa xume bat egin genuen, eta ber-

tan Sarasolaren ahapaldi hau berretsi (A letran sarreren %92 andoaindarraren hiztegitik hartuak daude). Horrezaz gain,
HHko sarreretan agertzen diren maileguak kendu zituela ere ikusi genuen eta HH-rekin alderatuta hainbat aldaketa foniko
eta semantiko egiten zituela berbetan, testu honekin koherente direnak: aipaturiko adeskidia kasu.
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1826koan ordea, metrika ez zaio hainbeste axola egileari eta zazpi silabako
bertso-lerroak ipin ditzake errimadun lerroetan (46. lerroa). Horretaz aparte zor -
tzi silabako bertsoak (32.a), bederatzikoak (56.a) eta baita hamabi silabaz osaturi-
ko bertso-lerroak ere (165.a) aurki ditzakegu gabon kantan zehar. Bertso “libre”
hauen adibideak Ulibarriren Gutunliburuan daude hainbat laguneri bidalitako
bertsoetan, formaren aldetik aske xamarra baitzen idazteko garaian. 

Errimetan ere ezberdintasun nabariak daude bi egileen artean. 1826ko gabon
kantak errimak lortzeko bokal-elkarketen emaitzak txandakatzen dituen bitartean
(goian ikusi dugun bezala), beste urteetako gabon kantek errimak bilatzen dituz-
te elkarketak kontuan hartuz. Horretaz gain, errimarik ez duen bertso bat ere aur-
kitzen da 1826koan (lehenengo bertsoan: garbia / derechona). 

3.4. Bestelako ezberdintasunak

Hizkuntzaz kanpoko ezberdintasunak ere antzeman daitezke bi egileen artean.
Izenburuetan erreparatzen badugu, ikus dezakegu 1826koak ez duela maileguzko
berbarik. Beste gabon kantek kanta edo bertso hitzak daramatzate izenburuan, baina
artikulu honetan argitaratzen duguna “euskara garbian” taxuturik dago.

Beste ezberdintasun bat amaieran dakartzaten hiztegitxoetan datza. Bai
1826koak eta baita 1829 eta 1831ko gabon kantek amaieran hitz zerrenda bana
dakarte testuan zehar egon zitezkeen neologismoak edo hitz arraro batzuk argi -
tzeko. Azkeneko bi hauek dauzkaten zerrenden ordena euskara-erdara den bitar-
tean, 1826ko zerrenda euskara-euskara moduan antolaturik dago23; hala ere, ohar
bat egin beharko genioke honi: ezkerretara daudenak hitz zailak edo neologis-
moak diren bitartean eskuineko azalgarriak mailegu garbiak genituzke. 

4. ONDORIOAK

Laburbilduz, hemen egindako azterketaren emaitzak ikusita, bi ondorio atera
ditzakegu.

Alde batetik, gabon kanta hauen egilea ez da besteen egile bera: grafien ezber-
dintasunak, artikuluak eragindako fonetismoak edota metrika anarkikoak erakus-
ten digu beste baten lumatik atera direla gabon kanta hauek, eta aurreko iker -
tzaileen usteak berretsi egin ditugulakoan gaude, obra honen egilea J. P. Ulibarri
idazle okondoarra izan dela frogatuz. Egiletasuna frogatzeko argudioak ez dira
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23 1814koan ere glosario txiki bat agertzen da azkenean, lehenengo aldiz Bilboko Gabon kantetan (Arejita 2002: 296);
tamalez, ezin izan dugu Gabon kanta hauen alerik aztertu, hiztegitxo horren metahizkuntza zein den zehazteko.
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guk nahi bezain ugariak izan (aldaera pare batera eta hizkeraren lurralde oso
zabal batera mugatzen baitira ezaugarriok), baina gure ustez nahikoak dira obra
hau Ulibarriren beste obrekin lotzeko. 

Argudio hauek behar besteko pisukoak ez izatearen arrazoi nagusiak bi dira:
lehenengoa, testuaren laburtasunak ez duelako laguntzen Ulibarriren beste lanekin
konparatzen, eta bigarrenez Ulibarriren lanak ez daudela nahi beste aztertuak.24

Dena den, gabon kanten inguruko Ulibarriren lana honetara bakarrik murriz-
tea ez legoke ondo; batez ere, hasieran esan dugunaren arabera, munduko beste
liburutegietan eta beste izkribuetan garai honetako gabon kantak aurkitzen badi-
ra eta aztertu gabe baldin badaude. Honekin batera, ikerketa bide berriak ireki
nahian, darabilten hizkuntzaz kanpoko ikerketa sakon bat egin beharra agertzen
dut (azterketa historikoa garaiko inprimategien dokumentuekin); zeren, Akeso-
lok dioskunaren arabera, Mogel andreak Ulibarriren lanak zuzentzen baitzituen
(1962b: 134), eta ez litzateke zaila izango Ulibarriren lan batzuek Bizenta Moge-
len grafiarekin eta hizkuntza ezaugarriekin kaleraturik egotea. Bi datu hauek kon-
tuan hartuz, Ulibarriren beste hainbat lan existitzea posible dela deritzot.

5. HIZTEGIA ETA ADIZTEGIA

Edizioaren gehigarri hiztegia eta adiztegia paratu ditugu eta hauek egitean,
hainbat ikertzailek euskal lexikografian egin dituzten ekarpenei gure harri kosko-
rra gehitu nahi diegu, bere txikitasunean, testu honek garrantzia duelakoan bai-
kaude, bertan Larramendiren hiztegian agertu ziren hitz berriak erabiltzen baiti-
ra. Hiztegia taxutzerakoan hainbat ikertzaileren berrikuntza metodologikoak era-
bili ditugu, baina Lakarraren lanen zordun da hiztegi hau, Refranes y Sentencias-en
edizioan dakarren hiztegiarena (Lakarra 1996) eta Betolazaren hiztegiarena
(Lakarra 1998) gehien bat.

Lema gaur egungo grafian eman dugu, baina garaiko fonetika erakutsiz;
beraz, txistukariak Ulibarrik eman bezala utzi ditugu, eta lematan hatxeak idatzi
arren, ez dugu kontuan hartu ordena alfabetikoa egiteko orduan, OEHk egin
bezala. Leman agertzen dugun forma testuan dokumentaturik ez badago, paren-
tesi artean eman dugu. Hitzaren kategoria gramatikala ere adierazi dugu, eta esa-
nahia eman. Hitza hiztegitxoan agertzen denean, honek dakarren adiera gehitu
dugu parentesi artean H laburdurak lagunduta. Zenbait hitzekin esanahia zehaz-
tea ez da erraza izan, bertsoaren iluntasuna dela eta; hauetan, ustezko esanahia
galdera marka baten bidez markatu dugu.
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askotan letra ez delako argi ikusten eta kalitatea ez da nahi bezain ona.
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5.1. Hiztegia

A

(Ha): erak. (3. graduko erakuslea)
Hura.
agaiti 74

(Adan): iz. berezia. Adan
Adanen 128

(Adeskide): iz. Adiskide
adeskidiari 113

Adorau: ad. Adoratu, gurtu.
adorau 123

(Agindu): iz. Agindua
aguindue 101

Agiri (*edun): ad. Ageri *edun.
aguiri dau 79

Agur: interj. Agur, oles. (H: Dios te salve
baxen gueyago zazpi bider. etc)

Agur 6, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
40, 41, 49, 50, 51x3, 58, 59, 67, 68,
76, 77, 85, 86, 94, 103, 112, 113, 121,
122, 130, 131, 139, 148, 157, 169

Agur: iz. Agurtzea.
agur 164; Agurreti 30; Agurra 104 

Aingeru: iz. Aingeru.
aingueru 43; aingueruz 20

Halan: nola adlag. Hala.
alan 162

Alde: iz. Alde.
alde 162

(Alde eragin): ad. Alde eginarazi.
alde eraguiteco 156

Alper: iz. Alferra.
alper 143

Ama: iz. Ama.
ama 24

Amerikak (iribasi): iz. Amerikak (ira-
bazi).
americac (iribasi) 160

Han: non adlag. Han.
an 44, 144; ango 38; 

Handi: adj. Handia.
andi 36; andie 18; andietara 8 

(Handiuste): iz. Hantustea. (H. Sober-
biosoa)
andiusteaz 81; Andiustia 172

Hantxe: non adlag. Hantxe, han ber-
tan.
anche 140, 149

Ardura: iz. Ardura, kezka.
ardura 110; arduria 96; arduraz 75

(Arima): iz. Arima. 
arimas 125

Arpegi: iz. Aurpegia.
arpegui 83

(Harrotu): ad. Harrotu. (H. Soberbio-
soa)
arroturic 81, 171

Hartu: ad. Hartu. 
artu 109

(Arzain): iz. Artzaina.
arzañac 43

Ahastu: ad. Ahaztu.
astu 110; astuteco 138

(Aurre): iz. 1. Aurre (37, 168). 2.
Aurrerantzean (142).

aurrian 37; aurrean 142; aurreti 168

B

Bagarik: Gaberik; gabe.
bagaric 77, 110, 119

Bageti: Bagarik, gaberik; gabe.
bagueti 11; bag[u]eti 66 

Baita: lok. Baita.
baita 114

(Bakotx): izond. Bakoitz.
bacocha 153

(Barri): iz. Berria, albistea.
barriac 9

Bat: zenbatz. zehazt. bat.
bat 16; batekin 36
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Batean: adlag. Aldi berean. 
batean 33

Batzar: iz. Batzarra, Bilera. 
batzar 36, 71 

Bihar (*edun): ad. Behar *edun.
biar 74, 96, 116, 141; biarcozu 109;
beozu 131

(Begiratu): ad. Zaindu, babestu.
beguiratiaz 133

(Belen): iz. berezia. Belen.
Belenera 7; Belengo 35

Belutu: ad. Berandutu.
belutu 11

Benetan: nola adlag. Benetan, egiaz.
benetan 131

(Bera): erak. Bera. 
berac 56

(Berari): iz. Bidari?; gidaria?
Berariya 80

(Berba neurtu): iz. Bertso.
Berba neurtuac 2

Bere: izord. Bere.
bere 153; bereti 62 

Bertati: noiz izlag. Bertatik.
bertati 10

Berziazkutu: ik Birziazkutu
(Beste): Beste.

bestea 168
(Bete): ad. Bete.

betetaco 102
Beti: noiz adlag. Beti. 

beti 64, 151; vetico 104, 136
Biala: iz. Pasaportea. (H pasaportea)

biala 118, 183
(Bidage): iz. Bidaje, bidaldia, bidaia.

(H biagea).
Bidagea 10; Bidegea 175

Bidege: ik. Bidage.
Bihotz: iz. Bihotza. 

biotz 124; Biotza 68 
(Biraldu): ad. Bidali.

biraldue 21

Birziazkutu: ad. Berretsi. (H refrendau).
berciazcutu 117; birciazcutu 176

(Bizkaia): iz. berezia. Bizkaia.
Vizcayen 97, 136; Vizcaiti 107

Bizkaitar: izlag. eta iz. bizkaitarra, Biz-
kaikoa.
vizcaytarrentzat 3; vi[z]caitar 147

Buka: iz. Amai, bukaera. (H Fin).
Buca 166, 177

D

Donzelle: iz. Dontzeila.
Doncelle 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 103,

112, 121, 130, 139, 148, 157; Don-
zelle 23, 24, 25; Doncellia 14 

(Donzu): izlag. eta iz. Dontsua, Santua.
donzua 165; Donzube 32; donzua-
ri 152 

E

Eder: izond. Ederra.
eder 15; ederra 25

Edo: junt. edo: a) Bi aukerak gerta dai-
tezkeelarik (108). b) Bi hitzen
baliokidetasuna markatzen duen
lotura (2, 123, 118).
edo 2, 108, 118, 123

(Edozein): izenord. Nornahi, edonor.
edoceineri 114

(*Edun): ad. lag. *Edun.
duena 57; dogu 74, 96, 116; dau 79;

biarcozu 109; espozu 111; dozula
120; beozu 131; dozun 141; cituan
160; ditu 167

Egile: iz. Egilea, sortzailea.
Eguille 18

Egin: ad. 1. Egin (116). 2. Irrealis den-
boraren aditz laguntzailea (86).
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eguin 116; leiye 86
(Egon): ad. Egon.

estago 52; dago 167
Eguño: adlag. Egundo, egundaino.

eguño 60
Ekarri: ad. Ekarri.

ecarri 57
Heldu: ad. Heldu, iritsi.

eldu 73
Hemen: non adlag. Hemen.

emen 167
Hemeti: nondik adlag. Hemendik.

emeti 12
(Emon): ad. Eman.

emona 56
Eragin: ad. Eragin, eginarazi.

alde eraguiteco 156
Erakurri: ad. Irakurri.
eracurri 137; eracurtzen 134
Erdera: iz. Erdara.
herdera 89; herderiac 61; herderati

60; herderara 80; herderiagaiti 95;
herderias 161

Herri: iz. Herria.
erri 115

Es: ik. Ez.
Esan: ad. Esan.

esan 86; esana 63; esatean 65 
(Eskepe): iz. Aterpea.

Eskepean 35
Estizu: izond. Eztitsua.

Estizu 92
Eta: junt. Eta.
eta 33, 41, 43, 47, 54, 64, 69, 90, 105,

117, 122, 129, 135, 137, 142, 146,
155, 168; ta 15, 24

(Etorri): ad. Etorri.
etorri 127; etorteco 105

(Etorriera): iz. Etorrera, leinua. 
Etorrieracue 31

Euskaldun: izond. eta iz. Euskalduna.
euscaldun 150; euscaldunac 6; euz-
caldunenzaco 145

(Euzkaldun): ik. euskaldun.
Euskera: iz. Euskara.

euskera 165; euzkera 39, 92,
167x2; euzkeria 75; euzkeriaz 159

Euzkera: ik. Euskera.
(Euzkeratu): ad. Euskaratu?
Euzkeratuaz 44
Ez: adlag. Ez.

ez 138; es 142
Ezin: Ezin.

ecin 86

G

Gabriel: iz. berezia Gabriel.
Gabriel 20, 30

(Gabon): iz. Gabonak, Eguberriak.
Gaboneco 1

(Gaiztotu): ad. Gaiztotu, gaizto bihur-
tu.
Gaiztoturic 84

Galdu: ad. Galdu.
galdu 162

Garbi: izond. Garbia.
garbi 151, 167; garbia 15, 23; gar-
biye 168; garbiyaz 124; garbiena
93.

Gaski: nola adlag. Gaizki.
gaski 119

Gaur: noiz adlag. Gaur.
gaur 53, 54

Gausa: ik. Gauza.
Gauza: iz. Gauza.

gausa 8; gauza 62
Geure: izord. Geure.

gueure 18, 126, 158
(Gizon): iz. Gizona.

guizona 154; guizonen 163
(Gosamen): iz. Gozamena.

gosamenaz 38
(Gozo): izond. Gozoa.

gozoa 164
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Griña: iz. Grina. (H viciyoa).
griña 155, 181

Gura (*edun): ad. Nahi *edun. 
gura espozu 111

(Guraso): iz. Gurasoa, aita-amak.
gurasoac 159

Gurtu: ad. Gurtu. (H adorau).
gurtu 122, 180
Gusti: ik. Guzti
Gutun: iz. Gutun, eskutitz. (H Cartea).

gutun 98, 179
(Guzti): zenbtz. Guztia.
gustia 141; guztiac 39; gustiac 50; gus-

tioc 89; gustiraco 100; gustietati
115; gustiti 162

I

Ibili: ad. Ibili.
ibili 111; ybili 119; ybiltea 98; ybilt-
zeco 97; dabilen 77

(Idiki): ad. Ireki.
idikiteco 129

Iduki: ad. Eduki.
yduki 137; daukela 37, 79; estaukelaco

61; badaucazu 106; daucazu 140,
144, 149.

(Ikusi): ad. Ikusi.
icustera 9

(Hil): iz. Hila.
ilaren 63

Ilun: izond. Iluna.
ilun 83

(*-Iño-): ad. defektiboa Esan.
diñue 50

Iños: noiz adlag. Inoiz.
yños 54, 138

Iraisi: ad. Iraitzi.
yraisi 161

Iribasi: ad. Irabazi. (cf. Amerikak)
iribasi 159

(Iritzi): ad. Iritzi.
derechona 17

Itsape: iz. Pertsona, gizakia. (H. perso-
nia)
Ytsape 182; ytsapearen 78; ytsape-
an 102

Hitz: iz. Hitza.
itz 92

(Itzatu): ad. itsutu? 
ytzateco 154

Izan: ad. Izan.
icen 142; ysateco 147; da 63, 104, 127;

dan 91; danari 125; dalaco 55; esta
59; dira 89; zan 73 

Izaite: iz. Izatea, kreazioa. 
yzaite 152
Izen: ik. Izan.
Izen: iz. Izena.

icen 52
(Izerdi): iz. Izerdia.

ycerdiaz 153

J

(Jago): gehiago?
yagoren 98

(Jagon): ad. Jagon, zaindu.
yagoteco 151

(Jainko): iz. Jainkoa.
Yaincoarena 55; Yeincoari 123

Jaingoiko: iz. Jainko, Jaungoiko. (cf.
(Jainko)).
Yaingoico 66

Jaio: ad. Jaio.
yayo 125; yaiyoric 16

Jaiotza: iz. Jaiotzea.
yaiyotza 34; yaiotzecoagas 71

(Jakin): ad. Jakin.
Estakiena 167

Jakintzu: izond. Jakintsua. 
yakintzu 92
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(Jaungoiko): iz. Jaungoiko. (cf. (Jain-
ko)).

Yaungoicue 19
(Jeinko): ik. (Jainko).
Jente: iz. Jendea. 

yente 63
Jesus: iz. berezia. Jesus.

Yesus 17, 26, 33, 42; Yesusen 68;
Yesusaren 164

Joaleita: iz. Pasaportea. (H pasaportea).
Yoaleita 109, 183, 118

Jose: iz. berezia. Jose (cf. Josepe)
Yose 41, 69

Josepe: iz. berezia. Jose (cf. Jose) 
Yosepe 32

Juan: ad. Joan.
yuan 105, 106; zuatzie 7

K

(Kanpo): iz. Kanpo.
campora 108

(Kendu): ad. Kendu.
kentzeco 128

Kondaira: iz. Kondaira. (H. Ystoriya).
condaira 144

Kutxi-txu: iz.?; Hitz adierazgarria diru-
di, Ulibarriren beste lanetan baino
ezin izan dugu aurkitu.
Cuchi-chube 29

L

(Laguntasun): iz. Laguntza.
laguntasunean 70

(Lango): izlag. Lakoa; bezalakoa.
Langori[c] 59

(Laztan): izlag. Laztana, maitea.
laztana 27

Legez: Legez, bezala.
legues 91, 165

Lehen: noiz adlag. Lehen.
len 64, 165; lengo 132; lengoari
134

Lehenengo: ord. lehenengo.
lenengo 167; lenengotic 56, 99

(Luziper): iz. berezia; Luzifer; deabrua.
Luziperren 72

(Luziperretar): izlag. eta iz. Luziferri
dagokiona.
Luziperretarroc 87

M

(Maite): izlag. Maitea, laztana.
maiteari 150

Mari: iz. berezia. Maria. (cf. Maria).
Mari 33, 41

(Maria): iz. berezia. Maria.
Mariagaz 69

(Marra): iz. Marra.
marrati 108

(Mingain): iz. Mihia.
Mingañati 72

(Mirari): izond. Miraria, miragarria.
mirariaz 34
Motz: izond. Motza, Itsusia.

motz 83
Mundu: iz. Mundua.

mundu 53; mundura 127; mun-
duan 146

N

(Nagi): izond. Nagia, alferra.
naguiya 143

Neure: izord. Neure. 
neure 164

Neurriko: izlag. Neurrikoa.
neurrico 48

Nora: gald. Nora.
nora 7
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O

O!: interj. Harridura, miresmena...
adierazten duen hitza.
Ó 164

(Hobe): izond. Hobe.
oberic 52

hogen: iz. Hogena, Bekatua. (H beca-
tue).
ogen 128, 184; ogenacgaiti 163

Oker: izond. Okerra.
oker 84, 143; oker (ibili) 111
Okerreria: iz. Okerkeria.

okerreria 73
Orain: noiz adlag. Orain.
orain 64, 95, 135, 140, 149, 161
Hori: erak. Hori.

ori 116
Horlako: izond. Horrelako.

orlaco 62
Osaste: iz. Kanta, abesti.  (H Cantea).

Osaste 1; Osastea 185; Osastearen
osastes 45 

Osankida: iz. Musika. (H musikia).
osankida 186; osankidiaz 48

Oso: izond. Oso.
oso 124

P

Politu: ad. politu, edertu.
politu 101

(Ponpatu): ad. Punpatu, harrotu. (H
Soberbiosoa).
Ponpaturic 82, 173

(Pozgarri): iz. Estribillo, errepika.
Pozgarrie 22

(Putzitu): ad. Puztu; (era burutuan,
izenlagun gisa) harrotu. 
Putzituric 82

S

(Sari): iz. Saria.
Sariya 120

(Sarrera): iz. Sarrera, hitzaurrea.
Sarreria 5

Seintxu: iz. Seintxua, haurtxoa.
seinchu 27; seinchua 26; seinchua-
gaz 42

Semai: iz. Zemaia, mehatxua.
semay 120

Seme: iz. Semea.
seme 16

Sotil: izond. Sotila, Itxura ederrekoa.
sotil 93

T

(Txantxatxu): iz.? Hitz adierazgarria
dirudi, Ulibarriren beste lanetan
baino ezin izan dugu aurkitu.
Chan-cha-chue 28

(Txar): izond. Txarra, gaiztoa.
charretic 155

Txilibitu: iz. txilibitua, txistuaren edo
flautaren antzeko musika tresna.
chilibitu 47

Txirola: iz. Txirula; flauta. (H. flautia)
chirolas 47; chirola 178

U

Uri: iz. Hiria.
uri 115

Urlia: iz. Urlia, pertsona ez mugatua.
(H. Julano)
vrliya 78; Urliye 187

Urte: iz. Urtea.
urte 100; urtian 4; urteén 99; urtecoe-

tari 132; 
(Urtebiko): iz. Biurtekoa.
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urtebicoa 135
Urten: ad. Irten.

urteiteco 107

Z

Zegaiti: gald. Zergatik.
cegaiti 88

Zer: gald. Zer.
zer 106

(Zeru): iz. Zerua.
cerua 129; ceruti 21; ceruan 53,
146; cerutic 57

(Zerutar): izond. Zerutar, zerukoa.
cerutarrena 90

Zintzo: izond. Zintzoa. 
cintzo 93, 133

Zoli: izlag. zolia, bizkorra.
soli 160

(Zorion): iz. Zoriona.
zorioneraco 126

(Zorziko): iz. Zortzikoa. 
zorzicua 13

(Zuleze): iz. Infernua. (H. infernue).
zulezea 188; zulezean 88

(Zuzen): izond. 1. Zuzen, Artez (12). 2.
Egiaren araberakoa (117).
zucen 117; zuzeñ zuzeñ 12

5.2. Adiztegia

B

badaucazu 106: vide iduki.
biarcozu (109): vide *edun.

C

cituan (160): vide *edun.

D

da (63, 104, 127): vide izan.
dabilen (77): vide ibili.
dago (167): vide egon.
dalaco (55): vide izan.
dan (91): vide izan.
danari (125): vide izan.
dau (79): ik *edun.
daucazu (140, 144, 149): vide iduki.
daukela (37, 79): vide iduki.
derechona (17): vide iritzi.
diñue (50): vide *-iño-.
dira (89): vide izan.
ditu (167): vide*edun.
dozula (120): vide *edun.
dozun (141): vide*edun.
dogu (74, 96, 116): vide *edun.
duena (57): vide *edun.

E

espozu (111): vide *edun.
estago (52): vide egon.
esta (59): vide izan.
estaukelaco (61): vide iduki.
Estakiena (167): vide jakin.

L

leiye (86): vide egin.

Z

zan (73): vide izan.
zuatzie (7): vide juan.
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ELORRIOKO ZIRI-BERTSO BATZUEN
IZKRIBU HONDARRAK
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LABURPENA

Artikulu honetan aztergai ditugun XVIII. gizaldiko ziri-bertsootako gaia tabakorria da eta
bertan, ahapaldiz ahapaldi, tabakoginak, tabako-saltzaileak eta notarioen zeregina, zehar-
ka bada ere, dira kritika gai nagusiak. Bertsootatik jakin dakigu, berbarako, bertoko taba-
koa kanpokoa baizen ona edo hobea zela, edota tabako bitartekarien etekina handia zela.
Halanda ze, bertsook patxadaz irakurriz gero orduko Elorrio eta Durango inguruetako
berri jakin genezake eta, bide batez, hizkera ere zelangoa zen aztertu. 

RESUMEN

Nos encontramos ante unos versos irónicos del siglo XVIII. Tomando como tema el taba-
co, se van sucediendo las críticas a fabricantes, vendedores y, si bien de paso, también a la
labor notarial. De los versos se desprende, por ejemplo, que el tabaco local era tan bueno
o mejor que el foráneo, o que las ganancias de los intermediarios eran cuantiosas. Una lec-
tura reposada del texto nos da cuenta de noticias de los alrededores de Elorrio y Duran-
go, a la vez que nos permite conocer su habla.

RÉSUMÉ

Nous nous trouvons face à des vers ironiques du XVIIIe siècle. Prenant comme thème le
tabac, les critiques aux fabricants, aux vendeurs et aussi, mais en passant, au travail des
notaires se succèdent. Il ressort de ces vers, par exemple, que le tabac local était aussi bon,
voire meilleur que le tabac étranger, ou que les gains des intermédiaires étaient substan-
tiels. Une lecture reposée du texte nous informe de l’actualité aux alentours d’Elorrio et
de Durango, tout en nous permettant de connaître la langue locale.

SUMMARY

In this ironic 18th-century verse on tobacco, criticism is levelled at manufacturers, sellers
and, in passing, notaries. Among other things, the verse informs us that the local tobacco
was every bit as good as, if not better than, foreign tobacco, and that the intermediaries
did very well out of the business. On a second, closer reading we pick up news from the
area around Elorrio and Durango, and some notion of how the locals talked.



0. Sarrera

XVII-XVIII. mende bitarte edo inguruko euskarazko konposizio hizneurtuzko
baten zertzeladak eman nahi ditugu oraingo honetan, Elorrio aldetik hartan ere.
Elorrio ingurua lehenagorik ere oparoa subertau zaigu honetariko euskal testu
zaharren arloan, eta oraingo hau legezgo hizneurtuzko konposizioetan.

Elorrioko eliz artxiboko liburu zaharretan lehenagotik azaldu diren amodio-
poema zahar bi ezagunak ditugu aspaldirik. Oker ez bagaude, bixeak Jaime
Kerexetaren eskutik gure ezaguerara etorri direnak. Euretariko lehenengoa, Ene
begiakaz biotzeen artean hasiera duena, Luis Mitxelenak bere Textos arcaicos vascos
(TAV) bilduman bildu izanari zor zaio ezagun izatea (1964, 122), nahiz arterago
Euzko Gogoa aldizkarian argitaratu izan zen Jaime Kerexetaren eskutik (1958, 9
zb., 703). XVII. mende hasierako latinezko obra baten (1609) azken orrian azal-
du zen eskuz idatzirik poematxo hau. Guk geure Litterae Vasconicae honetan
eskaini genuen beronen faksimila, transkripzioagaz batera (6 zb., 1993, 143-
147).

Askoz beranduago, eta Jaime Kerexetaren beraren eskutik, izan genuen beste
amodio-kantu euskarazko eta eskuizkribuzko zahar baten berri, Enojaduric izen-
burupean aldizkari beronetan argitara eman genuena (5 zb., 1991, 11-20), aur-
kezpena, transkripzioa, kopia faksimila eta ohar filologikoak lagun zituela. Tama-
lez bigarren hau ez zegoen osorik kontserbatuta.

Eta hirugarrenez 1683ko udal espediente baten atzenean eskuz idatzirik azal-
du den euskarazko ziri-bertso hauen berri dakargu, hauek ere osorik iraun ez
dutenak, baina bai idatziaren nondik norakoa erraz aditzen emateko moduan.

1. Non aurkitua

Ondoren komentatu eta bide batez idatziz transkribaturik emango ditugun
bertsoak -edo bertso hondarrak, goian esan dugunez- ezagunak dira honezke-
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ro, orain urte batzuk Elorrioko Toponimia liburuan1 egileek agertarazi zituztela-
ko.

Eskuizkribuzko bertsook dakartzan agiria Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo-
an dago gorderik, Elorrioko Udalari dagokion atalean2. Agiriak sei orri ditu guz-
tira: lehenengo bost orrietan Errementeria baserriko ondasunen zerrenda ematen
da, eta seigarrenean, atzenengoan, datoz aipatu bertsook idatzirik.

2. Noizkoa

Lehenengo orriaren atzekaldean, Marina Berrio andrearen albazea zen Anto-
nio Beitia jaunak finkatzen du dokumentuaren data: mila seiehun eta laurogeita
hiru (1683). 

Azken orriko bertsoak, baina, beste esku batek idatziak dira; eta beste letra
batez. Hala dela, aurreko bost orrien eta atzenekoaren grafiak diferenteak dira.
Halanda ze, erraz izan liteke bertsook, eskritura horren datakoak barik, beste urte
eta aldi diferenteren batekoak izatea.

Data-diferentzia indartzera datorren beste datu bat badago, are argigarriagoa.
Bertsoetan Ikuza izeneko -edo Ikutza, nahi bada- notarioa aipatzen da. Artxibo
Historiko Probintzialean notario bi ageri dira deitura horregaz, biak Elorrioko
notarioak: Domingo Ikuza eta Antonio Ikuza. Gehiago oraindino: badakigu Anto-
nio Ikuza jaunak etxea zuela Elorrion.3 Beraz pentsa daiteke, ur iragoa atzera
bihurtu gura duen notarioa, Bilbotik berandu ailegatu den hori, Domingo Ikuza
jaunak izan behar lukeela, eta ez Antonio Ikuzak. 

Artxibo Historiko Probintzialean notario bien idazkiak daude gorderik:
Domingo Ikuza jaunarenak 1713-1725 bitartekoak dira, eta Domingo Ikuza jau-
narenak 1730-1761 bitartekoak. Edozein kasutan ere, bata eta bestea hurrengo
mendekoak dira, XVIII.ekoak. Hortatik atera daiteke, bada, ziri-bertsoon konpo-
sizioa, berau datorren dokumentua baino hamarkada batzuk atzeragokoa dela,
XVIII. mendearen lehen herenekoa seguruen.

Datuok zehaztu guran aholkua eskatu dugu testu zaharren idazketan adituak
diren bi  jakituni4 eta biek on egin dute gure iritzia. Hartara, bada, idazkia XVIII.
gizaldikoa dala baiezta genezake.  

ASIER BIDART, ADOLFO AREJITA

1 BIDART, Asier; ERIZ, Mirian; BASABE, Mikel. Elorrioko Toponimia. Elorrio: Elorrioko Udala; Bilbao: Labayru Ikastegia,
2006.

2 Bizkaiko Foru Aldundia. Elorrioko Udal Artxiboa. 565. kutxa. 7104 Espedientea.
3 Labayru Ikastegiak ikertu duen Elorrioko Toponimia azterketan jasorik dator datu hori: 1746 Ycuza, casa de Antonio de

(BFA: 1746ko sutegia, 196a); Ycuza, casa de (BAHP: Basaguren, 891, 16 or.)
4 Javier Enríquez Fernandez jauna. Paleografoa. Agirilan, SL. Eta Enriqueta Sesmero Cutanda andrea. Paleografoa.
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3. Gaia eta ingurua

Tabakoa izendatzeko, tabakorria erabiltzen zan zabalago gure txikitan. Izan
ere, kuarteroietan-eta saltzen zen tabakoaren orri ihar zehetua, generoa bera
berez ez zen besterik tabakoaren orria baino. Tabako-bedarra izena ere ezaguna da
lehenagoko euskaldunentzat, lurrean erne eta hazten zena izendatzeko. Tabakorri
eta tabako-bedar hitzok belar mueta horren prozesua gogorarazten digute: ereite,
hazkuntza, uzta eta elaboratzea.

Ameriketatik ekarria da tabakoa. Colonen lehen bidaian San Salvadorren
lehorreratu zirenak harriturik geratu ei ziren, bertakoak ahotik kea dariola ikus-
tean. 1518. urtean Fray Romano Pane misiolariak Carlos V.a enperadoreari taba-
ko hazia bidali ei zion uraz handiko lurretatik eta haziok Valladolidgo lurretan
erein ei ziren.

Tabakogintza ugaritu ahala, zerga-ezartzea ere etorri zen. Beranduagokoak
dira tabakoari herri-aginteek ezarritako zergok Espainiako erreinuan: 1611koa da
lehenengoa, eta 1636koa bigarrena. Eta 1670ean eraiki zen lehenengo tabako lan-
tegia Sibilian.

Bertsoon ildora etorrita, tabakoginak eta tabako-saltzaileak dira kritika gai Elo-
rrioko bertso hauetan. Arrazoiz pentsa daiteke, gaur bezala orduan ere, tabako-
produzitzeak eta tabako-saltzeak kontrol zorrotzak izango zituztela administrazio-
aren aldetik. 

Bertsootatik ezin da ziur jakin hor aipu den tabakorria (tabako orria) nondi-
koa den: Indietatik ekarria ala berton ereindakoa. Susmoak bertoko produkziora
garamatza, edo gutxienez bertoko elaboraziora: tabako-jaiten dakienak berton dira.
Caracas eta Habana aipatzen dira tabako onaren produkzio-leku ezaguntzat, bai-
na berton inguruan ere -Elorrion eta Durangon- tabako ezin hobea egiten ei zen:
“tabako jaiten dakienak emen asko (...)” esaten da, eta “Eskerra” deritzan bat izen-
datzen da onentzat.

Legez kanpoko tabakogintza zen hemengoa, lege-kontrolaz atekoa. Eta ber -
tsogileak salatzen duena ez da berez, legez kanpoko izatea edo ez izatea, ezpada
bitartekariek horrekin egiten duten etekin gehiegizkoa: “erreal bi librea pagadu-
ta, / amabi errealen saldu” esaten da bertsoetan. Erosle zehearentzat gehiegizko
salneurria pagatu beharrekoa. 

Tabako kontrabandoan dabiltzanak zein diren ere aipatzen da zeharka, san-
tuen izenen bidez: San Gregori eta San Alejo. Salakuntzak bitarteko izan zirela
tabako-salerostea dela-eta argi dirudi, eta Ikutza notarioak hartu zuela Bilbotik
bere gain, herririk herri tabako zamak errekisatzeko ardura. Baina legea betetze-
ko ordua heldu baino lehen tabako-multzook aldenduak zirela. Ironiaz eta burlaz
salatzen du bertsogileak notarioaren zabartasuna, eta agian konplizitatea: “ur ira-
goa gura zinduke orain atzera biurtu“.

ELORRIOKO ZIRI-BERTSO BATZUEN IZKRIBU HONDARRAK
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4. Ziri-bertsoen azpi-generoa

Hainbat bertso-txorta edo bertso-atal zahar dira, eurok direla-ta auziren bat
izan delako -zorionez esan beharko kasu honetan- gure auzitegietan gorde eta
iraun izan dutenak. Sarritan herriko jaun ezagunen baten kontra, elizgizon, lege-
gizon edo dena delakoren bat bitarte dela norbaitek ondutako destaina-bertsoak
auzibide gertatu direlako. Ifarraldeko zein hegoaldeko literaturan badira holako
hainbat kasu, baina gehienetan oraintsuagokoak, batez ere bertso-paperen heda-
bidea gure artean, batez ere Gipuzkoa aldean, hedatu zenetik, askoz ugariago
bihurtu direnak. Baina ez da erraz XVII. mendeko bertso asko idorotzen.

Hegoaldeko zirika bertso zaharren artean ezagunenetarikoak Tolosako paski-
nak (1619) ditugu, Mitxelenak TAV-en jasorik dakartzanak (1964, 127)5, edo
oraintsuago ezagutzera eman diren Eibarko 1685eko kopla zahar batzuk, zein -
tzuen transkripzioa eta azterketa 1992an ezagutzera eman zuten egileek.6

Elorrioko bertsook ere, ez dakit bete-betean baina, inon sartzekotan ziri-ber -
tsoen sail horretan barrutuko genituzke: tabakoginen kontrako bertsoak dira;
gaur droga-belarrekin egiten den antzera, orduan ere isilpean edo lege eragozle-
ari iruzur eginez produzitu eta saltzen baitzen tabako-belarra hainbat lekutan, eta
ziurtasunez, bertsook darakusatenez, Elorrion eta Durango paraje horretan,
horrek batzuei irabazpide galantak zekarzkiela.

5. Testua

5.1. Bertsio originala

1 Versoso bazuq e[..]en nua
bazagoz egilic g[.]u[.] adorea eu[......]
Vere literan sarturiq, eche bazuq er[......]
guardac lagun arturiq.

5 tauaco jaiten daquienaq emen asc[... ... ...]
emen asco da guizoniq vaña es esquer[..]

langoriq
emen ez eze Durango<n> vere asco eguin d[..]

tauacoriq.
Ez caraquesen, abanan vere ez, elorrion langoric.
Verbariq ecin eguin dogu errazua euqui agaitiq,

ASIER BIDART, ADOLFO AREJITA

5 Argazki eta guzti argitaratu zituen J. M. Satrustegik Principe de Viana aldizkarian (1960, 21 zb., 137-144).
6 J. M. Lekuona, J. I. Lopez de Luzuriaga, Antxon Narbaiza (1992): 1685eko kopla zaharrak. Ego Ibarra, Zarauz. Tamalez ez

eben hartu jatorrizko eskuizkribuaren faksimila erakusteko ardurarik, horrek berekin ohi dakarzan mugakaz.
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10 campoco vazuq atreuiduaq errian egon agaitiq:
voticarioaq, varberuaq balerion artean. 
Enua verbariq eguitera causa ecusi artean.
Sn Gregori, Sn Alejo Jaincoen sieruo andiaq,
Aren lonbreaq dituazenaq Jainco enen siervo andian errian Maisu
andiaq =

15 Errealbi librea pagaduta, amabi errealen saldu,
emen baicen veste lequtan ecin ley ori sufridu.
Tauaco ginaq nun dagozan erriaq ondo jaquiniq,
Ycuza Jauna erririq erri errequisitoria arturiq.
Ur iragoa gura cinduque orain hacera viurtu,

20 Ycuza Jauna viluorianiq verandu jacu agertu.

Ziri-bertsoen eskuizkribua.
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5.2. Bertsio gaurkotua, proposaturiko osagarriekin

1 Bersotxo batzuk e[sat]en nua [...]
Bazagoz exilik, g[a]u[r] adorea eu[kirik].
Bere literan sarturik, / etxe batzuk err[erik]
guardak lagun arturik.

5 Tabako jaiten dakienak / emen ask[o dira],
Emen asko da gizonik baiña, / ez Eskerra langorik.
Emen ez eze, Durango<n> bere / asko egin d[oa] tabakorik.
Ez Karakesen, Habanan bere ez, / Elorrion langorik.
Berbarik ezin egin dogu / errazua eukia gaitik,

10 Kanpoko batzuk atrebiduak / errian egon agaitik,
Botikarioak, barberuak / Balerion artean,
Enua berbarik egitera / kausa ekusi artean.
San Gregori, San Alejo, ¨/ Jainkoen sierbo andiak,
Aren lonbreak dituazenak / errian maisu andiak.

15 Erreal bi librea pagaduta, / amabi errealen saldu,
Emen baizen beste lekutan / ezin lei ori sufridu.
Tabako ginak nun dagozan / erriak ondo jakinik,
Ikuza jauna erririk erri / errekisitoria arturik.
Ur iragoa gura zinduke / orain atzera biurtu,

20 Ikuza Jauna Bilborianik / berandu jaku agertu.

6. Transkripzioari oharrak

Zenbakiz markatu ditugu lerro guztiak transkripzioan, eta zenbakion arabera
ezagutaraziko ditugu hitzak zein lerrotan diren.

1: versoso horren azken silaba, -so, ezin izan daiteke besterik -txo atzizki gutxi -
tzailearen transkripzio halamoduzkoa baino. Silaba-errepika faltsutzat ere har dai-
tekeen arren, bai bertsoaren neurriz, bai kontestuz, zuzena dirudi: bersotxo.

Aditzena + -ten nua egituran, aditza esaten suposatu dugu, nahiz egiten ere aise
uler daitekeen.

2: egiliq edota exiliq irakur daiteke; grafema biak, bata bestearen gainean ida tzi
direla dirudi.

Bigarren partean erdizka dagoan lehen hitza gaur izan daiteke, baina guc ere
bai. Eta azkenengoa, euquiriq (eukirik).

3: Lerroko azken hitza, er[...], errequisadu izan daiteke, baina baita errerik, agian
gertagarriago.

ASIER BIDART, ADOLFO AREJITA
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Beherago (18. lerr.) errequisitoria dator. Eta gazt. ‘registrar’ adierazteko herri
bizkai euskaran oraindino ere ugaria da errekistau, errekisau mailegu-aditza.

Lerro horrek aditz laguntzailea ere behar zuela dirudi, dira edo ditue erakoren
bat, esangura osoa hartzeko.

5: Azkenengo hitzak asco (da) guizoniq proposatzen ditugu. Herri poesian maiz
gertatzen den errepika-egitura horietarikoa dukegu 5-6 lerroen artean: 6. lerroko
emen asco da guizoniq esaldi-atala ez dateke besterik 5. lerroko esaldi beraren oihar -
tzuna baino.

8: caraquesen dio, ez Caracasen, eta hala utzi dugu.

11: balerion artean. Hitz iluna, edozelan ere, baleri(o) delakoa.

14: Gainean e berridatzirik azken bokala: dituazeneq, baina azpian -ak. Honek
dirudi, bestalde, atzizkirik logikoena.

15: errealbi. Irakur daiteke ere errial, bokalak gainetxoan puntua duelako, bai-
na e bokala dirudi argiro.

errealen era zuzena da, inesibo-atzizki mugagabe zaharraz; gaur erralean.

17: Tauaco guinaq. Banan idatzirik, eta hala utzi dugu transkripzio gaurkotuan
ere; -gin hori, gaur atzizkitzat dagoena, berandura arte, postposizio modura joka-
tu izan duelako. On egiten dute gin atalaren autonomia, Frai Bartolome eta beste
klasiko batzuen erabilerek, edota gaur egungo leku batzuetakoak.

20: Argi eta garbi, -rianiq atzizki-itxura, espero eitekean -reanik barik.

7. Gramatika eta lexiko oharrak

1: -ten nua. Gramatikaren aldetik ohartzekoa da, aditz prozesu bat betetzera
abiatzeko egoera, aspektoaren aldetik, inesiboaz markatzen dela eta ez adlatiboaz:
-ten eta ez -tera. Bizkai euskara ia osoan hori da joera nagusia.

2: bazagoz adizkia pluralari dagokio, zuek pertsonari, bizkaiera zahar eta klasi-
koan ondo lekukoturik ageri den bide beretik.

4: lagun arturik. Ohartzekoa da (norbaitek norbait) lagun artu aditz perifrasia,
gazt. ‘acompañarse de’ adierarako.

5: tabako jaiten segida konposatu librea da, izen + aditzizen egiturakoa. Gaur
egun ere ugaria da ekintza adierazteko denean eta batez ere tradizioko langintzei
buruz denean: indaba-batzen, piper-sartzen, bedar-ebaten, praka-josten erakoak.

Jaiten, jo aditzaren aditzizen era zaharra dugu. Gogora bedi konposatu barruan
ageri dela jaiten, nahiz soltean ageri izan balitz ere agian forma bera gordeko
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zuen, eta ez joten berriagoa. Antzera ageri da Landucchiorenean (1562): jaitekoa
‘majadero de majar’; bertso bizkaikarretan (1688): jaiten soñua txito dunzero; edo
Barrutia eskribauaren Acto-an (XVIII), antzeko izen + aditzizen egitura baten: sal-
sa jaiten (Acto 216). Mende berean Larramendik bere hiztegian: jaitezale,‘pen-
denciero’, edo Arakistain itziartarrak, harentzat eginiko gehigarrietan: aga, makil
jaitea,‘tunda de palos’.

XIX. mende hasieran ere oraindino Mogelek jaite eta jailla eratorriak dara-
biltza, nahiz konposatu lexikal finkoen barruan izan: Lina jailla gaissuac (PAb 86),
Arazo oneei darraico Galjaite necagarrija (PAb 92). Añibarrok ere bere hiztegian: jai-
tea, ‘pendencia’.

6: asko da gizonik egituran, euskaran ezaguna den sintaxi-eredua ageri da:
/Zenb + Adtz + IS-ik/, hau da, asko izan zenbatzailedun egiturari dautsala IS,
balioz mugagabea, atzizki partitiboz markatua.

Esker[ra] langorik irakurri dugu, non Eskerra norbaiten (tabakogin baten) dei-
tura edo izengoitia datekeen.

langorik, lango postposizio partitiboduna, Eskerra izenari, izen bereziari, dago-
kio, -lan atzizki adberbial modalaren gainean -ko gen. atzizkia erantsirik eraikiriko
postposizio adnominala.

8: ez eze juntagailu konplexuaren lekukotasun goiztiarra, erdialdeko ez ezen eta
ez ezik aldaeren sartaldeko (eta gipuzkeran eta nafarreran ere erabilia den) kidea.

13: Jaincoen genitiboaren -en atzizkia singularrari dagokio, bizkaiera zaharrean
maiz irakurten denez.

15: errealen: errealetan. Inesibo zaharraren -n atzizkiaz eraikia da zenbatzaile-
dun sintagma, kantitatearen eremu semantikoan erabilirik: amabi errealen saldu.

16: baizen: baino. Konparazioko lotura-marka, bizkaiera zaharrean ere ohikoa.
Kontestua: emen baizen beste lekutan. Oraindino ere bizirik dago baizen + -ago Bizkai
sartaldean (Txorierrian, kasurako).

beste lekutan. Inesibo mugagabeko -tan atzizkiaz markatua, adizlaguna beste
determinatzaileaz lagundurik doala.

ezin lei: ezin leiteke. Adizkia, lei, flexio inpersonalari dagokio.

17: tabako ginak: Sartalde euskaran aldaera orokorra izanez gainera, emankor-
tasun handiko izan da lehenagoko mendeetan, konposatu libre gisa ere jokatuz,
gutxienez XIX. mendean aurreratu arte.

20: bilborianik. Ablatibo zahar bikoitz hori, -reanik/-rianik atzizkia, izkribua
horren zaharra ez den erakusgarri da. XVI-XVII. mendeetan -rean era ageri da, eta
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-reanik pleonastikoa (-rean + -ik) XVIII.7 mendekotzat dugu. Are gehiago, -rean > 
-rian armonizazioa ere gertatua da atzizkian.

Azkenik, lexiko esparruan aipu bi egingo nituzke. Lagun (h)artu aditz perifra-
si ezaguna, ‘lagundu, akonpainatu’ adierazteko. Eta errefrau ezagun baten aldae-
ra edo oihartzuna dirudien esaldi hau: Ur iragoa atzera biurtu. Bizkaiko errefraute-
gian badira antzekoak: Jose Antonio Uriarte frantziskotarrak jasoriko bat: Ur iga-
roari presarik ezin leio (Euskalzale, 1899). Edo Gotzon Garateren atsotitz bilduman
jasoriko beste hau: Igaroriko urak errotarik eztarabil.
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LABURPENA

Lan honetan egileak don Domingo Zuluagak Ibarrangelun, bere jaioterrian, batutako lexi-
kografia ondarea aztertu du. Corpus horretan dauden berba, esamodu eta esaerak ditu
aztergai, batzuk ezagunak eta erabilera orokorrekoak, beste batzuk esanahi berezia har -
tzen dutenak, arkaismo eta neologismoak ere tartean direla. Azterketaren oinarria den
corpusa Ibarrangelu kantu eta kontu liburuan argitaratuta dago. Argitalpen horretan, lexi-
kografia corpusaz gainera, herriko historia, bizimodua, ipuinak eta abar batzen ditu. Izan
ere, bertako semea da eta 50 urtetik gora eman ditu parrako herrian.

RESUMEN

El autor del artículo hace un estudio sobre el corpus lexicográfico que don Domingo
Zuluaga ha recogido en el pueblo vizcaino de Ibarrangelu. Analiza vocablos y expresiones
unas conocidas, otras particulares, que aportan significados figurativos nuevos, palabras
arcaicas y neologismos. El texto figura en la obra titulada Ibarrangelu kantu eta kontu, de la
que es autor don Domingo quien ha recogido modismos, refranes, narraciones e historias
relativas a su localidad natal, donde ha vivido y de la que ha sido párroco durante más de
50 años. 

RÉSUMÉ

L’auteur de l’article étudie le corpus lexicographique réuni par Dom Domingo Zuluaga
dans le village biscayen d’Ibarrangelu. Il analyse les vocables et les expressions, parfois con-
nues, parfois particulières, qui apportent de nouveaux sens figuratifs, les termes archaï-
ques et les néologismes. Le texte figure dans Ibarrangelu kantu eta kontu, l’ouvrage de Dom
Domingo Zuluaga qui recueille les idiotismes, les proverbes, les récits et les histoires de
son village natal, où il a vécu et exercé sa fonction de curé pendant plus de 50 ans. 

SUMMARY

The author of the article provides a study of the lexicographical corpus Domingo Zuluaga
compiled in the village of Ibarrangelu, Vizcaya. He analyzes words and expressions, some
well known, others peculiar to individuals, that provide new figurative meanings, archaic
words and neologisms. The text features in Zuloaga’s work entitled Ibarrangelu kantu eta
kontu, in which he compiled idioms, proverbs, narrative and stories concerning his birth-
place, where he has lived and served as parish priest for more than 50 years.



0. Sarrera

2009ko uda aldera argitaratu zen Ibarrangelu kantu eta kontu izeneko obra,
Domingo Zuluaga abade eta ikertzaileak idatzi eta bildutako materialez osatua, eta
Labayru Ikastegiaren Hizkuntza Arloak ediziorako atondua.

Inprimategira aurretik obrako testu eta material sailkatuak birritako aldiz eta
arretaz irakurtzeko zoria izan nuenez, zenbait ohar egitera tentatua sentitu nin -
tzen, batez ere azken aurreko atalari, Corpus lexikografikoa deritzanari buruz. Dei-
garri eta interesgarri egiten zitzaizkidan hango hainbat berba-lokuzio, bide ema-
ten zutelako zenbait ohar eta iruzkin egiteko. Horietariko hainbat hurreko ere
egiten zitzaizkidan; hango hainbat hitz, esapide edo esangura, beste leku batzue-
tan gutxi edo nekez entzunak zirenak, Gernikaldean belarriz jasoak nituelako,
zehatzago esanda, Arratzuko Barrutia auzoan. Ondoko oharrok ez dira, bada, cor-
puseko edukien azterketa sistematiko ez antzekorik, hortik hemendik hauturiko
berba eta esamolde banaken gaineko neure kabuzko zertzeladak baino.

1. Bilketaren metodologiaz

Lehen-lehenik esan dezadan, biltzailea ez lexikografo ez hizkuntzalari ez bada
ere ikastez ez ogibidez, trebetasun handia eta begi zorrotza erakutsi dituela bildu-
marako hizkuntz edukiak jaso eta batez ere hautatu orduan. Denbora luzeko bil -
tze apurkakoa izanik ere, eskura izan ditu seguruenik Azkueren Hiztegiaren libu-
ruki biak (Dicc.), eta beharbada osteragoko beste batzuk ere, ikusteko ea hizte-
giotan berak jasoriko hitz edo esamodua zetorrenetz. Baina oro har bere kabuz
jokatu du, berezko senak aginduta. Zein begiz jo eta zein ez, zer bildu eta zer ez,
zeri garrantzia eman eta zeri ez hainbeste, ondo antzeman du. Batzuetan hitzei
eurei erreparatu die, duten bakantasunagatik, baina sarri ere sarri esangurari,
batez ere zentzu figuratiboa edo metaforikoa gordetzen zuten haiei. Jakin du
bereizten zein esangura dagoen ohikotzat edo maiztzat, eta hori barik atzeko
ostendian zuen beste zentzua jasotzen saiatu da. Hitz-esapideen esangura zuzen
eta metaforikoa bereizteko zolitasuna erakutsi du: esamolde, lokuzio eta oro har
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balio semantiko berezi banangoa zuten berba edo berba-kateei eman die lehenta-
suna. 

Berba eta esamoduak, soilean barik, ingurunez jantzirik batzen egin du ahale-
gin. Hitz bitxiok zelako erabilera-kontestutan erabiltzen dituzten ohiz hiztunek.
Kontestu-gehitze hori da, azken baten, fidagarri eta sinesgarri egiten duena cor-
pusa. 

Bildutako formen erdal ordaina ematean ere itu-ituan jo du ia beti; itzulpen
literalari ihes eginez, gaztelania onean ondo zegokion ordaina bilatu du. 

Biltze-metodologia hau zehatza eta sinesgarria gertatu da, eta berorren atzean
gudu aurrean Gasteizko Seminarioan J. M. Barandiaran eta Manuel Lekuonarekin
ikasi zuten bilketa-eredu zehatza zehatz eta zuzen aplikatu du. Biltze-sistema
horrek agerian uzten du atzean etnografiarako eta herri-literaturarako aspaldi
gure herri-jakintzalariek urratu zuten bideari ekin diola: herri-kultura ezaugarri
eta agerraldiak arretaz obserbatu eta ahalik zehaztasunik handienaz paperez jaso.
Ibarrangelu eta ibarrangelutarrak dira bil-
dumako edukiaren sortzaile eta lekuko;
biltzaileak notario prestu baten lana bete
du.

Corpuseko datuei oharturik, ez da zer-
tan esan horko hizkuntza-era asko, hango-
ak ez eze beste leku askotakoak ere badire-
la; gutxi batzuk izan ezik, eremu zabalago-
an erabiliak direla, eskualdean, euskalki
barruan edo euskara osoan. Guk bezain
ondo dakike hori biltzaileak, baina edoze-
lan dela ere, Ibarrangeluri opetsi dio hiz-
kuntza erregistro horien lekukotasun gore-
na –eta batzuetan lehena–; Ibarrangeluri
dagokio ohore hori. Gure herri euskararen
historia apalean Bizkai itsasertzaren hur-
hurreko herritxo horri dagokio, Domingo
Zuluagari esker, hitz-era eta hor jalgitako
esaldien sortzaile edo emaile izatearen
ohorea.

2. Kronologia

Biltze-lan horrek badu denboraren perspektibatik ere bere alde bitxia. Gogo-
an behar da Domingo Zuluaga 1914an jaioa dela eta Gasteizen On Manuel Lekuo-
naren gidaritzapean gudu aurreko urteetan –1930-36 bitartean, gutxi gorabehe-

ADOLFO AREJITA



281

ra– eratu zutela Kardaberaz Bazkuna eta orduxerik diharduela herri-hizkera eta
herri-literatura gaien azterren bila; halanda ze erraz ohar gaitezke aspalditiko
hizkun tza-edukiak ere barru direla bilduman, oraintsuagokoekin batera. Hizkun -
tza-materialen biltze-prozesua luzarokoa izan da, aipatu beharreko datua, zeren
berebiziko balioa ematen die aspaldiko izate horrek zenbait erregistrori. Eta ohar-
tuz gero autorea osasun betean dagoela1 oraindino oraintsura arte ekin diola bata-
ri eta besteari datu-batzen, kalkulu erraza da ia 80 urteko denbora-tarteaz mintzo
garela.

Bildumako eduki batzuen antzinatasuna neurtzeko, ez dago gogora ekarri bai-
no idazleak berebizikotzat aipatu dituen berri-emaile batzuen bizi-zertzeladak.
Beraren ama Petra Uribarrena (1873-1936) lehenengo; hari ikasi zion, berak aitor
duenez, Kanzuriano Kanzuriano erromantze bakan eta bitxia, beste hainbat kanta-
gaz batera. XIX. mendearen azken hamarkadetaraino atzera jotzen duten iturri
zuzenak erabili zituen, bada, bere bilketarako. Mari Kruz Solozabal beste bat
(1871-1951). D. Zuluagak gogoan du 1936. urtean jaso zizkiola herri-koplak andre
horri: “Aregotxu baserriko Mari Kruzek ia larogei urte eukazan 1936 garren urte-
an” (87). Gogoangarritzat aipu duen beste informatzaile onenetariko bat, Petra
Zarraonaindia (1901-2002), mende berriarekin jaioa.

3. Ibarrangeluren etzalekua eta inguruarekiko harremanak

Ibarrangelu –lehenagoko mugatzaile eta guztiko Ibarrangelua-, bere lurraldea-
ren eta populuaren izaeraz eta banaketaz, batez ere jendearen izaeraz, baserri
mundukoa gehiago dela esan daiteke, itsas girokoa edo arrantzale jarduerakoa
baino, baina horretarik ere badu, eta jaso diren gai eta motibo askotan ezagun-iga-
rria da; ez beharbada, Elantxobe edo Bermeoren ginoan, baina itsas eta arrantza-
le giroa ageri-agerikoa da hitz, esamolde eta irudietan. Lurraldez, Busturialdea
deritzagun eskualdean barrutzen dugu Ibarrangelu, arrazoi osoz bere etzagunea
ikusita. Hala ere Busturialdeko lurralde zabal horretan bada aspaldi zaharreko
banakuntza geografiko nabari bat, Oka errekak eta Gernikako –edo Mundakako,
nahi bada- errioak sortarazten dutena; eta banakuntza hori dela eta, uraz bateko
eta besteko lurren, jendeen eta hizkeren artean badira aldetxoak; berbakuneari
doazkionak ere bai, txikiak eta lausoak begitandu arren batzuetan. Gaur jendeak
eraz eta sarri korritzen du batetik bestera, eta muga geografikoen –mendien zein
ibaien– oztopoak oharkabean leuntzen ditugu; baina lehenagoko denboretan,
oinez, astoz, zaldiz edo zalgurdiz ibiltzen zen aldian aldeak ageriagoak ziren,
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herriak eta auzoak bakartuago bizi ziren. Esate baterako, Gernikatik Lekeitio-
rantz doan errepidea 1917ra arte ez zen ailegatu Ibarrangeluraino. Halanda ze,
XX. mendearen ia hirugarren hamarkadan sartu arte, ez zebilen ibilgailurik hor
zehar; zalgurdiak ziren gurpide moduko estratetatik aitzina Gernikatik, Olesko
eta Barrutian zehar Lekeitiorantz zihoazenak, eta Ibarrangeluk eta albo herriek
uraz beste aldearekin, Bermeo eta Mundakagazko harremana, batel eta potin
txatxarren bidez zuten. Batzuen eta besteen arteko hartu-emanak mehatzagoak
ziren, leku bakoitzeko jendea bertakoagoa zen, lekuz nekez aldatzen zen, ezkon -
tzak ere hurrekoen artean egiten ziren eta bizimodua herrietan euretan egiten
zen.

Gure herri-euskara ere, ahorik aho igaro dena, lekutik lekura apurren bat beti
bereizten dena, hartu-eman sare zaharren ispilu da gehienbat, eta jende belau-
naldi zaharren kasuan hainbat gehiago. D. Zuluagaren biltze-lanik gehiena, indus-
trializazioak eta teknologia modernoek tradizioari goia hartu aurreko egoerari
dagokio; tradizioko gizartean ditu sustrairik sendoenak, denboraren joanean
ekanduek, lanbideek eta bizimoduek aldakuntza gutxi ezagutu duten aldikoak
dira gehienbat. Biztanleen berbetak eta esamoduek ere transformaziorik apenas
jasan duten garaietakoak.

Gernikako errioaren banatze indarra aipatu dugu goraxeago. Bada bilduman
ipuin bat, “Azeriaren hiru egiak” izenaz ezagunago dena, eta biltzaileak “Azeriak
nonahi” izenburuaz iragarri duena (128-129. orr.). Ipuin unibertsala, edo zabal
dabilena berez, baina Ibarrangeluko bertsioan azeriak ziria sartu dion gizona ogi-
bidez boterua da, txalupa-jabea, Mundakako errioan alde batetik uraz beste aldera
atzera eta aurrera jendearen eroan-ekarrian bizimodua duen boterua. Ipuin
berau orain dela ia hogeita hamar urte hortiko ikasle batek ekarri zidan jasorik eta
transkribaturik, eta berehala ohartu nintzaion berorren bitxi-bakan izateari. Ber -
tsio horretan da ezagun, herri-ipuin unibertsalak zelan lekukotu, ekandu edo ber-
takotzen diren herri jakin bateko berezitasunetara.

Ibarrangelu eta errioaz bestaldeko herrietako hizkera-berezitasunaren froga-
garria beste honetan ere ohartu dut. Domingo Zuluagak Ibarrangelun baturiko
hainbat berba eta esakera, Arratzuko Barrutia auzoko Bitoriano Uruburu nire
informatzaileak2 – modu beretsuan esaten dituela, eta aldi berean errioaz beste
aldean nekez eta mehatz entzuten direla.
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4. Herri-literatura gai batzuez

Oraintsu Jabier Kalzakortak atera duen Dantza-kopla zaharrak bilduman azter -
tzen den Bizkaiko koplari ezagun bat, Antonio Goitia bibolinterua, Zuluagaren
lan honetan ere aipatua da, “Gorpuzti jaiak” atalean (100). Durangoko zaharrek
1940. inguruan ezaguna ei zuten eta Ibarrangeluko zaharrek ere akorduan zutela
zelan lehenago etortzen ei zen Gorpuzti jaietan herrira. Haren kopla ezaguneta-
riko bat transkribatu digu, guk aldaketa txiki batzuekin Arratian honetara entzun
genuena: Antoniok egin arren,/ mutil gaztetzat burue,/ etzean itxite dator / zazpi umare-
kin atsue. Don Domingok gaztetxotan ezagutu zuen Pepa Inasi izeneko atsotxu
bati gazte zela Antonio bibolinteruak egin zion kopla bana-banakoa ere jasorik
dakar: Pepa Inesi saladie,/ Gorostako alabie,/ Kamaran sagarrak legez / zara zu eskojidie.

Baina herri-literaturaren garau asko daude bildurik liburuan barrena, batzuk
soltean, beste batzuk mordoan. “Ipuinak” atalean datozen kontuak ez dira balio
gutxienekoak (123-136), guztiak esango nuke zein baino zein interesgarriagoak,
eta gaur nekez batuko liratekeenak. 

“Sorginak, laminak?” lehen ipuina da ezagunenetarikoa leku askotan: tximi-
niatik behera katu bihurturik ezkaratzera sartu eta gaueko ordu zaharretan gorue-
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tan diharduen etxekoandreari Txitxi ta papa, papa bustia eskatzen dion sorginare-
na. Txitxi eta papa gaur ume-hizkuntzan bizi dira, okela eta ogia izendatzeko. Ipui-
neko erabilerak eremu zabalagora garamatza, hitzok neutroak eta ohikoak ziren
aldi zaharretara. Ondo argitzen du idazleak beronen esangura: “urdaiazpikoaren
zati polit bi, ogi zati bat eta txakolina gertau eutsazan”. “Anbotoko damea” ere
zabal dabil Bizkai partean batez ere. Baina badira berba eta zertzelada jakingarriak
hor, bestetan bakan entzun edo irakurtzen direnak. Orraztokikoak aipatzen dira,
sorginak orraztoki barruan gorderik edukitzen ei zituen kokoak, nori edo nori kal-
teren bat egin nahi zionean soinean edo eransten zizkionak. Adoak ere aipatzen
dira hor berean –euskaraz ezagunago aduak–, eta Adoentzako uzten zirela, esatera-
ko, sagarrondoaren hiru-lau sagar, fruta-arbola oso-osorik eratsi barik.3 “Perulo
nobia bila” ipuinean santiago apur bat falta jakon eta santiago gitxikoa zela esaten zai-
gu (127). Atzeko corpus lexikografikoan argitzen da santiago izen arruntaren esan-
gura: “juicio, sentido común” (270). Zabalera handi bako hitz-erabilera edozelan
ere. Gorago aipatu dugun “Azeriak nonahi” ipuinak guztiz bertakoak diren osa-
garriak dituela esan dugu: azeriak atzipetzen duen gizakia boterua da, jendea errio-
aren alde batetik bestera bere txalupaz igarotzen duen gizona.4 Zenbait egitura
bitxi badira horretan ere. Bata: uraz handikoak izatea edo uraz handiko lurra jo
(128), itsasaldean eta hurreko parajeetan hobeto gorde den esaera.5 Ipuin bero-
rretan ageri den ezeuki hitza ere Busturialdean ondo gorde den sustrai zaharreko
hitza da: aberatsak eta ezeukiak (128) aipatzen dira. Ipuin horretan berean badira
errefrau jakingarriak ere: azkenean kantauko dau oilarrak (128), ez jatzu faltako pra-
ka zaharrik soinean (129) edota ez dirala falta azeriak ez uraz handik ez uraz hemendik
(129). “Sorginak, osagilea eta gauontza” izeneko pasadizo antzeko ipuinean, Gal-
du naz, galdu naz! berba asaldagarriak jalgiten ditu ahotik mutil ikaraz beteak;
balio pasibodun aditza bete-betean, gazt. lit. “estoy perdido”, taiu zaharreko egi-
tura eta balioa. Aitatzekoa da txispan (heldu) denbora adberbioa ere, ‘tximistan,
zuzian’ erakoen sinonimoa.

Tradizioko kantuen atala –“Herri-kantuak” (165-230)– bildumako luze eta abe-
ratsenetarikoa da. Aipagarriena hor, lehenengo datorren erromantzea, “Kanzu-
riano” deritzana, den bitxiagatik eta D. Zuluaga dugulako gure erromantze-bildu-
metan ezagutarazi den bertsioaren iturri izkutua, edo Petra Uribarrena honen
ama, hobeto esanda. Kanzuriano, Ulisesen itzuleraren euskal bertsioaren izena
Jaun Zuriaren aldaera ilundua besterik ez dugu. Bertsio horrek baditu hutsune
batzuk konposizio bilduan, baina baita euskal hizkera zaharraren zenbait ezauga-
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3 Atzeko hiztegian ere –Berbak eta lokuzinoak, 233– jasorik dator berba hau, adu oneko [pertsona] [izan ] sarrerapean, ‘suer-
tea eduki’ adierarekin.

4 Ipuin honen aldaera bat baino gehiago etorri zaizkit eskuetara, baina beti ere Ibarrangelu-Arteaga inguru horretakoak.
5 Gorlizen bada, esaterako, auzo bat, Urazarantze deritzana, Bilbon Urazurrutia den moduan eta beste herri batzuetan ere

antzekoak.
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rri eder ere. Posesiboaren eskuma posizioa izenaren ondoan, aita gurea egituraren
eredura: Enterrauta daukon Kanzuriano euriori, Zu zara senar neuria (168); -ori sing.
mugatzaile hurbilaren bizitasuna, bai bokatiboetan: moru herriko moruori, Ixilik egon
hadi batxillerrori (167), bai osterantzekoetan: beijua pobreori, gure erromesonek, joan da
ezkongeiori (168). Etxerainoko bide luzea egiteko aipatzen diren zazpi zaldi, beste
balada batzuetakoen oihartzuna, batzuetan zazpi, besteetan hamalau zenbakien
jokoaz. Moru herri eta truku herri egiturek ere taiu eta oihartzun zaharrekoak dira.
Herri hor land germaniarraren kidekoa da, lurraldearen adierazle. Truku izen alda-
era ere, turku hedatuagoarena, zahartasun eta tokikotasun datu jakingarria dugu.

5. Ibarrangeluko hizkerari oharrak: gaika

Bildumako zenbait berba eta lokuziori ohartuko natzaie ondoren, zenbait
ohar edo gogoeta egiteko.

“Berbak eta lokuzinoak” atalean jasorik datozen sarrerarik gehienak ezagunak
dira Bizkai eta haruntzagoko leku askotan, berbazko erregistroan gutxienez, bai-
na idatziz mehatz ageri direnak euretariko hainbat. Biltzailea, egunerokoaz edo
ohikoaz bestelakoa den guztia, bitxi zeritzana biltzen ahalegindu da. Tematika,
lanbide eta giro diferenteetako materialak bildu ditu. Ezagun da belarria zoli era-
bili duena jendearekiko hartu-emanean, eta behin baino sarriago galde-erantzun
sistema erabili duela, hitz eta esamoldeen kontestu egokiak erregistratzeko.

Tematikaren arabera jorratuko ditugu zenbait hitz.

•Nekazaritzako bizibideari lotuta, ganaderitza eta tratularitza arloan hor dugu
bizi-pisu (243), zeren ganadu tratuak ez baitira beti hil eta ostean egiten, bizi-
pisuan ere sarri, ganaduaren pisua begiz jota, gehienetan tratanteen mesederako.

Nekazal giroko kirolen arloan horra ahari-topeka (234), Bizkai herrietan zabal
dabilena, erdialdekoen ahari-talkaren kidea.

Zamariekin zerikusia duten esapideen artean astoari buruzko bat baino gehia-
go ageri dira6: astoaren ostikadea baino hobea izan konparantza lokuzioa (237), kasu-
rako; asto joan eta mando etorri errefraua (237), “txarrera jo, okerrera egin” adiera-
koa eta inguru horretan entzuna dena.7 Zabal dabil baita: arre edo iso egin, ‘zirt edo
zart egin, ebatzi bat hartu’ (236), baina astoari barik gizakiari dautsala erabilirik,
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6 Gaur galzorian badago ere, gure baserri gizartean astoaren papera handia izan da zamari legez: garraio edo iragote zere-
gin guztietarako.

7 Nik Arratzuko Barrutia auzoan sarri entzun dizkiot Bitoriano Urubururi honen antzekoak, “joan den baino txarrago atze-
ra etorri” adierazteko. Ondoko hau, esaterako: “Ederra eiñ deu: astoagaz joan ta mandoagaz etorri; argal joan da argalau eto-
rri”.
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batez ere baserri giroko gizartean. Txikoa, basoko txikoa (239) zentzu figuratiboaz
mutiko oker bihurrak aditzera emateko. Corpusean badira beste abere-izen gehia-
go ere gizakien kualitate-adierazle gisa, aketoa adibidez.

Laborantzaren alorrera jota, ez dira gutxi landare, labore edo lur-uztaren espa-
rruko hitz eta esamoduak ere. Hala: aukak jan (237) aditz lokuzioan auka izena
dugu, galgarauaren azala, baina “zer janik eduki ez” adierazteko. Azaoa, gaur ahaz-
tuxe dugun hitza gari-ereite langintzarekin batera, zuzi legez erabilia zen lehena-
go gauaz bideetan argi egiteko: azaue illunti etorri naz (238).

Txori-papaoa, ‘txorimalo, txori-jagole’ esanguraz gutxi entzun eta irakurtzen da
(276). Papao, adjektibo legez hedatuago badabil ere, izen legez ere erabilia eta
ezaguna da balio horregaz hiztunen artean, baina lexikografia aldetik interesga-
rria eta gutxi dokumentatua da txori izenagazko konposatu hau. Adjektibo legez
ere jaso du papao, zentzu gaitzesgarriekin (269).

• Itsasgintza eta arrantzua da beste arlo tematiko garrantzizkoa. Ibarrangelu
arrantzale-herri petoa ez izanagatik, arrantzuan eta itsasgintzan jardun duen giza-
multzo bat beti izan du bere gizartean, eta ez da harritzekoa itsas eta arrantza giro-
ari dautsaten hitz eta esapideak hor erabili izana. Itsasgintza eta arrantzuagazko
hitz eta esamoduak ugarixeak dira corpusean, Ondarroan eta Bermeon jaretsi
duten neurririk hartu ez arren. Haietarikoak dira: Babor-estribor ibili/joan (238),
itsasgintzako esaera, zentzu figuratiboaz ageri da: ‘ir dando tumbos’. Bela betean
joan (240), zentzu figuratuaz ‘arineketa baten’, gazt. ‘a toda vela’ esamoldearen
taiura egina. Durdoaren ezpanak euki (244), ‘ezpain handiak eduki’ adierazteko,
arrain mota horren antzak gizakiari egotzirik. Saburdina, itsas arrain baten izena,
pertsona bizi eta bizkorraren zentzu figuratuaz jaso du (270). Ur handiko arraina
(izan), kategoria, aginpide edo gizarte-maila gorako jendeari buruz (277). Eiba-
rren, Ondarroan eta itsasertzeko beste leku batzuetan ere ondo lekukotua.8 Ure-
tatik harako arraina (277), ‘arrain fresko-freskoa’ adierazteko.

• Arbola, landare, fruitu eta ortuarien eremuan aipa ditzagun: Aila, ‘rabillo de
la fruta’ esanguraz eta madariari aplikaturik. Sagar, gerezi eta beste batzuekin ber-
din. Ortuariekin ere bizirik dirau hitz horrek inguru berorretan. Arratzu-Kortezu-
bi inguruan piperrekin sarri erabiltzen da: piper gorri kordak egiteko: Piperrak
aillatik josi behar dira, erakusten da. Ailatsu izenondoa ere ezaguna da, ‘aila luzeko’
fruitua adierazteko. Mogel eta beste klasikoen erabileran abere eta piztien ‘buzta-
na’ ere adierazten zuen, beraz, eremu semantiko zabalagoa hartzen zuen.9
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8 OEH-n: “Ni ez naz izan, Peru ta Mikol legez, urandiko arraña” (D. Ag, Kres 88); “Ur aundiko arraiñak dira orrek, ésos son per-
sonas de importancia” (Azkue, EY, III 323); “Ur aundiko arraiña zañetik, ez zan aurkitzen bere onian guregaz” (T. Etxb, Lexic. Eib.);
“Urandietako arraiña, pez de mar profundo; (fig.) hombre de mucho prestigio” (Aug. Zubik, Ond.).

9 Cf. JAMog, PAb: “Aserijac bota daruazala atzeti, edo allapeti aisiac” (111), Ipuinak: “Dacus celan chacurchubac alliari era-
guinda eguiten deutsazan parlantzu ta pozcarijac” (11). Txerriaren anatomia aztertzen duenean ere, haren atalen artean allia
aipatzen du PAb-en.
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• Jan-edanen arloan aipagarri dira: Mokotsa, Pazkoetako opila, aipatu ez eze,
zezazkoa den esaten zaigu: “Gari urunagaz egiten zan opil gozo berezia zan,
arrautza gorringoak hor-hemen itsatsita, edo beste zerbait gozogarri” (99). Azkue-
ren azalpenean opilaren egitura ere aipatzen da: “iru musturrekoa”. Bizkai aldean
zabal ibili den hitza tradizio gizartean. Pazkoetan amabitxik bere besoetakoari
oparitzat emateko ohitura izan den artean hitzak ere indarrean iraun du. Kipurra,
edo konposaturik, esne-kipurre (260), Gernikaldean zabal dabilen hitza, eta beste
eskualdeetan bestelako izenak hartzen dituena.10

• Denborari edo denboraren neurketari atxikitako hitzen artean:

Albakoa jo (234) ‘albako kanpaia’ adierazteko ageri da. Tradizioan kanpai-hots
ezaguna eta hedatua, T. Etxebarriak ere Eibarren jasoa. Ez dakar, ostera, sartalde
euskaran ondo sustraitua eta lekukotua dagoen albetan egon lokuzioa, ‘hilzorian,
hil aginean, agolinan (egon)’ adierakoa.

• Giza gorputzarekin zerikusia duten hitzetan: Ala ‘min’ esangurako izena,
bakarrean darabil batzuetan: buruko aliez dau; ala haundijekin dau (234), baina Ger-
nikaldean zabalago entzuten den tripala konposatu barruan ere bai (274). Hitz
bakun legez bizirik irautean datza hitz honen interesa, XIX. mendean Bizkai alde-
an zabal erabilia zen hitz hau lekurik gehienetan mintzairatik aldendua delako.
Bizkai klasikoen artean oparo erabilia izan da, eta berariaz J.M. Zabala da beronen
kontestu ugarienak ematen dizkigunetarikoa: hitzau bere soilean, ala, egitura
konplexuan, buruko ala, eta alatu aditz-eran erabiltzen baitu.11 Añibarrok min-ala
geminatu semantikoa ere badarabil.

• Uraren kulturari atxikirik, errotako uraren inguruan zehatzago, ageri da ure-
tu izena, ‘riada, avenida de aguas’ bezala itzulia (277), baina ondoan dakarren
azalpenak argibide zehatzagoak damaizkigu hitzoni buruz: “erroteari eragiteko
errotariak presako ateak zabaltzen ebazanean, uretua jausten zan presan behera,
eta horixe aprobetxetan eben andrak erropei eragiteko” (277). Uretua, bada, erro-
tako andaparan batuta egoten den urari esaten zaio hor. Azkuek bere hiztegian,
uretu, ureta hitzei ematen dien ‘ur-etorri, ur-jauste’ zentzu nagusiaz gainera, ugetu
aldaera jaso digu Plentzia aldean (Apend. II, 582), “saetín” itzuliaz. Baina berez,
‘andapara, ubide, edo konporta barruko ura’ adierazteko erabilia zen ugetu hori,
hain zuzen D. Zuluagak Ibarrangelun jaso duen berbera.
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10 Barrutian (Arratzu) entzun nuen lehenengoz: kipurra eta kipurridxe, biak; hala esaten zaio Gernika parajean. Morgan
bikorra ikasi nuen.

11 J. M. Zabala: Irungo Sermoitegia: ala: “osterantzean buruco-mina [alea] etsean ugari sortuco yatzue” (111), “eta buruco
ala andiac […] icusi bearco dozuez” (116), “buruco-minic [alic] izan eztaguien” (115), “betico su, neke ta ala ecin gogorra-
goac” (122); alatu: “bururic galdu [alatu, buru andiric ausi] bagaric beti eguiagaz eguiteco” (78), “burua alatu, bakea galdu,
oneec dira aucien irabaciac ta ondasunac” (176).
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Truxuak (izan) ‘itzelezko euri-zaparradak egin’ adierazteko, itsasertzeko
herrietan entzuten da batez ere (Ondarroa, esaterako), baina bizkai euskaran eza-
gun samarra da. Idatzietan guri erabilia izan da, Mogelek goiz samar beronen
lekukotasuna eman bazigun ere.12 Ezagunak dira berbetan euri-truxuak konposa-
tua, euria truxuan / truxuka egin lokuzioa, besteak beste. Corpuseko adibidea
hurrekoa da: Euria truxuak diz (274).

• Giza izaera, sentipen eta joeren eremuko hitzen artean: Abegi onez (hartu),
eredu landuan zabal onartua eta tradizioa duen hitza, besteak beste Mogel13.
Herri-berbetan ez da gaur asko entzuna. Ibarrangeluk bizirik dirau, dakusagunez.

6. Berba zaharrak

Zahar edo klasiko usaina darien berba eta esaerak hainbat dira bilduman,
arkaismoak batzuk, baina zahar sundakoak soilik beste asko; batzuk tradizioan
gehiago lekukotuak, beste batzuk gutxiago. 

Ainen, ‘birao, arao’ hitza, zahar kutsukoa berez, añen-urtike hitz-elkartuan jaso-
rik dator (234).

Begitandu aditza, gure klasikoetan zabal erabilia, batez ere Mogel eta Marki-
naldekoetan, eta gaur ere eskualde horretan bizi-bizi dagoen aditza, Ibarrangelun
ere lekukotu du biltzaileak: begitandu jat (240). Bizkai aldean bestelako moduz ere
esaten da: eretxi jat, antza emon deust / antza hartu deutsat e.a.

Bisuts,’ventisca, tormenta’ itzultzen duena, eta Markinaldean ere oraindino
dirauena, Mogelengan ageri da aspaldiren, batean ‘cerrazón’ adiera ematen dio-
la (Nomencl. PAb), bestetan itsas galarren edo ekaitz kontestuan. 

Egingoa, ‘quehacer’ esanguraduna jaso du Ibarrangelun, Azkuek Gernikalde-
kotzat dakarrena eta hor hurreko idazle diren Otxolua, Villasante eta Erkiagagan
ageri dena, zahar itxura gorabehera nekez ageri da tradizio idatzi zaharrean, bai-
na bai ostera esangura beretsukoa duen eginen hitza, Bizkai sartaldeko autoreetan
(Añibarro, JMZabala), gaur ere Txorierri aldean bizirik dagoena. Egingo, begi-
tantzen zait, nekez entzuten dela Busturialdean gaur, eta bere lekuan errazago,
egiteko edo egin beharreko.

Pekoa (euki), ‘susmoa, errezeloa (eduki)’ esanguradun izen oso eta autonomo
legez ageri da: Noren pekue dekozu? (269), eta ez Mogelenean edo itsasertzeko bes-
te leku batzuetan duen postposizio erabileraz. Esanguraz ere bereizia da, zeren
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12 Mogelek truxu gogorrak hartu esapidea darabil: “nos bait jazoten jaquee eguraldi euritsu, ta truju gogorrac artuta, etortia
ona gava igarotera” (PAb 54).

13 JAMog, PAb: “Eztaucagu cer icharan abegui onic” (PAb 25).
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markinarrarentzat -en pekuan ‘-en zain’ edo ‘-en ardurapean’ esangurakoa da.14

Halabaina Refranes y Sentencias-etik gehiago dokumentaturik eta Añibarro edo
J.M.Zabala lako idazle klasikoek onetsia da biltzailearen esangura berbera.15

Urtika postposizio-adberbioa hiru konposatutan irakurri dugu: ainen urtika
(234), eperdi-urtika (246), ostiko-urtika (268).

Zamaua, ‘mahai-zapi’ esanguraz, Mogelek PAb-n aipatu eta deskribatzen duen
hitz hau, Azkuek (Dicc.) aldareko ohal zuri finaren esangura murriztuaz dirauela
diosku zamu hitzak.16 Berba zahar hau Ibarrangelun bere esangura zahar osoaz
bizirik egotea aipagarri da (278).

7. Berba berezi batzuk

• Bitxitasun edo berezitasun mailaren bat duten hitz edo hitz-kateren batzuk
aipatuko ditugu atal berezian. 

Arteak ezin hartuta (236), ‘artega, urduri egon’ adieraz. Morgan txikitatik: arte-
ak hartu ezinik ikasi nuen nik, gauza bera esateko. Baina badira beste era batzuk
ere: arterik ezin hartu, arteak hartu ezin e.a. Sintaxi jakina du, sartaldean behintzat:
ezezka ia beti, eta arteak pluralaz edo arterik partitiboaz determinaturik, esamodu
osoak artega izenondoaren balio pare-parekoa duela.

Tati egin, ‘agindu eta eman ez’ adieraz aspaldi lekukotua dago, Añibarrorene-
an besteak beste. Ume-hizkerako berbatzat iraun badu ere, gaur hala diren beste
hitz askoren antzean, balio neutroa izango zuen lehenago. Añibarroren lekukota-
suna ere ume-berbetari dagokio: Sei urteko ume txiker bat legez darabilgu, agindu ta ez
emon, eutsi ta tati. (Añ MisE 221).

• Erabilgarritasun aldetik balio handia ikusten diet bildumako hainbat forma-
ri, ez bakarrik lokuzio berezi edo banakoak diren egiturei; baita ere osterantzeko
hainbat hitz edo hitz-kateri, duten forma edo osaeragatik batzuetan, esangura ego-
kiagatik beste batzuetan. Baina badira balio alternatiboa eskaintzen duten egitura
egokiak ere: gure literaturan asko erabiliaren puruz gastatu samar dauden formen
aurrean ordezko bikaina eskaintzen dutenak esangura beretsurako.

Diru-eroakarri, eredu landuan diru-eroangarri bihur daitekeena, konposatu pare-
gabea dugu da ‘sacaperras’ adierarako.
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14 Cfr. “Noc egon biar dau Eguzquijaren pecuan leguez oetic urteteco?” (PAb 62).
15 Cfr. J. M. Zabala: “Eztau onelango batec esan bagaric ichico ezta bere buru charrac emoten deutsan susma deunguea,

edo peco gaistoa beré” (Irun 159).
16 Azkue: “Zamu, [...]. Hoy se concreta a significar un mantel pequeño que se tiende en el pavimento del templo.”
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Ekarria euki ‘tener labia’ adieraz ordezko bikaina izan daiteke etorria euki beti
erabili behar ez izateko.

8. Zabalera mugatuko berbak

Esparru mugatuko edo hartakotzat jo ditugun hitzak ere badira, hau da, herri
edo eskualdetik urrunago arrotz edo bitxi gertatzen direnak. Corpusean badira
zenbait berba, itxuraz hedadura handirik ez dutenak, edo gaur egun behintzat
Busturialdean, edo errioaz eskuma aldean, edo berariaz Ibarrangelu-Elantxobe
eta aldereetan erroturik diruditen hitz edo erak. Beste atal batzuetan ere holako-
ak aipatu diren arren, berariaz izenta ditzagun batzuk hemen.

Antxuldu aditza jaso du, ‘makaldu, ahuldu’ esanguraz “Gure amuma asko an -
txuldu de” kontestuan (235), eta ez Ibiñagabeitiak Elantxoben jaso duen ‘bobo,
inexpresivo’ adieraz. Azkuek, hiztegiaren eraskinean, antxul adjektiboa dakar, bai-
na harrigarriro Elorrion baturikotzat, eta ‘bobalicón’ adieraz.17 Hitz konposatua
dirudi antxul, antxuldu horrek: antz + uldu proposatuko nuke nik. Mogelek Peru
Abarka-ren atze Nomenclatura-n orriuldu aditz elkartua dakar, ‘desojar las ramas’
adieraz (PAb 169).

Destaiuan (244) adizlaguna, ‘sustrai barik’ ‘sin ton ni son’ eta destaiuzko izenla-
guna, ‘baladí, trivial’ adieraz, erabilera bakaneko hitzak dira gure testuetan.
Mogelek abespeluban sinonimoa hobetsi zuen zentzu horrentzat, baina Frai Barto-
lomek eta J.M. Zabalak argiroago ematen digute hitz honen lekukotasuna euren
idatzietan,18 Ibarrangelukoa on egitera datorrena. 

Hazkarri izena, hazi + -garri atalez osatua, ezaguna da sartaldean, batez ere
adjektibo modura, bai ‘sendo, indartsu’ adieraz (Orozkon eta Arratian esaterako),
bai ‘erne, zoli, bizkor’ adieraz (Eibarren). Ibarrangelun postposizio-izen modura
eta balio bereziaz lekukotu da: Beste guztijen hazkarrin hori pasau biher (242); hau da,
‘para colmo de todo...’.

Lauoinen zaldia edo astoa joatea, ‘al galope’ adierazteko (262), Gernikaldean
entzuna dut aldaera hori neuk ere, beste eskualde batzuetan antzeko, baina ber-
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17 Ez ote Azkueren lapsus bat, Elantxoberen lekuan Elorrio ipintzea? Ibiñagabeitia elantxobetarrak (Euzko Gogoa, 1950, 9-
10 znb., 18. or.) beren-beregi diosku Azkueri adierazi ziola Elantxobeko testigantza (OEH, II, 159), eta honek aipatzen duen
esanguraz bat-batera dator: ‘bobo, inexpresivo’. Jakingarriak elantxobetar idazle finaren testuinguruak, eta bere herritxoan
barra-barra erabiliriko hitza dela egiten duen aitortza: Ixi, antxulori! Antxul-antxule da. Beti antxulkeriak esaten. Antxulduta dago
ori!. Esaldiotatik ‘tentel, tentelkeria, tenteldu’ esangura hartzen diot nik, eta interes gehigarria du hiru hitz kategoria eskai-
nia: antxul, antxulkeria, antxuldu. Azkenengo hau D. Zuluagak jaso duen berbera. 

18 Destaiuan. J.M. Zabala: “Eztaki zer eranzun; eta nosbaist esaten badau zeinbat izan direan, da destaiuan.” (Serm Bermeo
98); “Abulto, poco mas ó menos: Destaiuan.” (Voces 22). Frai Bartolome: “Orraco ceubeen verbaan verbaango oiturazco jura-
mentuboc, destajuban, erichira, ondo ez daquizula, chantzaan, bada ez badaan edo barre eraguiteco esaten dituzun errazoioc,
lasto bat balijo ez deutsubeenoc, Jaungoicua testigutzat artuta esaten dituzunoc, orreec dira Jaungoico eguijazcua desondre-
tan daveenac.” (Icasik. I, 122).
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dinak ez diren esapideak ere entzuten dira: lauoinka, lauketan, oin-bardinka, lauhaz-
ka.

Txiripinak (ikusi) ‘gorriak ikusi’, txiripinak (izan/urten), astrapalak, nahasteak’,
beti pluralez, inguruetako hizkeran ondo errotua dago, eta Azkueri jaramoten
badiogu, Bizkai zabalean ere bai, nahiz gaur egun asko entzuten ez den hitz hau.

9. Mailegu-hitzak

Mailegu-hitzen artean, duten bitxitasunagatik, badira zenbait aipagarri direnak.

Alfairun joan/ibili (235), gazt. ‘(estar/andar) al pairo’, itsas giroko mailegu-hi -
tza, lehorrekoen artean bakanago entzuten dena.

Alagala (bizi) (234), gaztelaniazko esapide baten kalkoa morfologiaren aldetik,
baina semantika guztiz berea garatu duena. Honen adnominalak, alagalako, bere
bidea egin du: Eguraldiari buruz erabiltzean datza bitxitasuna: Eguraldije be alaga-
lakue dau (234). Alagala eta alagalako era biak bizkai-euskaran zabalago ibili diren
mailegu-hitzak dira. Añibarrok bere Voces-en jada jasoa, J.J. Mogelek behin edo
behin erabilia, Arrese Beitia eta Kirikiñok geroago, Errose Bustintzak maiztasu-
nez, Busturialdekoa den Otxoluaganaino heldu arte. Hitz honek indarrean dirau
oraindino ere Busturialdeko herrietan, berariaz pertsonen gainean eta adjektibo
eran.19

10. Esangura aldetik ekarri berriak

Esangura aldetiko ekarriek dute interes apartekoa bilketan. Biltzaileak, hitza,
ezagunagoa edo bitxiagoa izateaz aparte, esangura aldetik duen bitxitasunari har-
tu dio arreta, eta lekukotasuna jasotzera jo du. Hitzon zentzu figuratiboa da
gehienbat bitxitasun horren arrazoia. Bat edo beste aipatuko ditut. 

Esangura zuzenekoen artean batzuk aipatzeko:

Amuzki, ‘beita, karnata’, Bizkaiko itsasertzean ondo ezaguna den hitza arran -
tzu-jardunaren eremuan, ‘sari, opari’ esanguraz jaso du, esaldi eta guzti: Amuzki-
jen bille dator (235), umeei zeozergatik ematen zaien sariaren ordezko irudia.

Aurreragoko, berez hitz ezagun-ohikoa, baina Busturialdean maiztasunez ‘behi-
nagoko, lehentasun gehiagoko’ edo hurreko adierekin erabilia: Ni baiño aurrerao-
korik badau (238) ezarri deusku egileak ‘preferente, preferido’ adieraz.20
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19 Alagalako neskatillie eta halakoak ohikoak dira zaharren ezpainetan: Muxika eta Barrutiko (Arratzu) lekukotasunak gehi
lekizkieke Ibarrangelukoei.

20 Horren hurreko ‘prioritario’ esanguraz sarri ohi darabilte Arratzu aldean behar eta zereginei buruz ere: Pasioan joan
baino aurreragokorik badekot egiteko: txakurra atera, oiloiari jaten emoten...
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Buru-ren adiera bitan erreparatu du biltzaileak, besteak beste: batetik ‘adime-
na, zentzuna’; bestetik, fruitu eta ortuarienak izendatzeko (sagar edo tomate, esa-
terako). Buruz aurrera, ‘gogoz, gustura’ adiera figuratiboaz, fisikoaz barik.

Emendioa egin (245-6), ‘hacer servicio, servir para algo’ adiera bakanaz polito
erabilia da Gernikalde osoan, ‘onura eduki, balio izan (zeozerk)’ adierazteko.
Esangura aldetik zerikusi gutxi du hiztegietan ohi diren beste esangura batzuekin:
‘damuaz’, edo ‘izentazio’ edo ‘provisión’ esangurekin; gehiago agian, lapurtar kla-
sikoen ‘probetxu’ adierarekin.

Ezarri aditza txakurra ezarri lokuzio barruan darabil, txakurra ‘norbaiti eraso -
tzera bota’ zentzuaz (274). Aditz honen esangura zaharretariko bat, ‘bota, isuri’,
gure klasikoetan oinarrizkoa dena eta maiz erabilia,  esangura berbera.

Txalina (euki) lokuzioaren ‘berba eta berba egin, geratu bako ekina eduki’
esangurea Arratzu aldean sarri entzun dut, eta Azkuek ere jasorik dakar bigarren
adieratzat (‘hablador’, Dicc. II, 308). Ingurune adierazkorrean erabiltzen da, cor-
puseko adibidean bezala: Horrek deko txaline! (274). Txalin hitzak hor ‘zurezko pla-
ter txikia’ adierarekin zerikusi handirik ez du; mihiaren ordezko figuratua beste-
rik ez da. OEH-k plateraren esangura jaso du eta haren azpian guztiz bestelako
zentzua duen Kirikiñoren erabilera guztiz erakusgarri bat: Ardanetxeko sutondoan
txaliñari eragiten (Abarrak, II 8), non txalinari eragin mihiari eragin’en ordezko gar-
bia den. 

Txaranbel izena dator aurreratxoago (275) esangura beretsuagaz. Atearen txa-
ranbela, berbetako darabilgun mihiaren irudi da harako: Horren txaranbela geldittu
barik dabil esaldian, eskualdean eta urrunago ere ezaguna den balio figuratiboa.

Txil egin, txil eragin aditz lokuzio ezagunak dira, berariaz Azkuek jaso dituen
‘rendirse’, ‘obligar a rendirse’ adieretan. Baina corpusean txil-txil egon/ipini aipa -
tzen dira, ‘senetik irten/atera (norbait)’ esanguraz, eta gehitzen du txil egin ‘gorai-
no bete’ dela berez (275), hau da, gogait eragin norbaiti. Esangura aldetik aldea
dago bataren eta bestearen artean. OEH-k sarrera eman dio ere txil erazo aditz
lokuzioari, baina gure ustez txil eragin lokuzioari dagokion lekukotasun zahar bat
oker irakurri izanagatik.21

Tximikea (emon), ‘(dar) rabia’ eta tximikea izan (norbaiti) ‘(tener) tirria’ esan-
gura garbi zehatzekin jaso ditu biltzaileak, Azkuek jaso zuenekin zentzu aldendu-
xea: “He oído la frase tximika emoten deust, me da lástima, cuya estructura no sea
tal vez muy castiza” zioskun hark (Dicc. II, 321).
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21 Litterae honetan aspaldi argitartu nuen Egiaren Kantaren ahapaldiak honela dio: “deragiegun artean txil eraso, / armaen
indarragaz Kristau oso”. Bestela esanda: txil deragiegun artean eraso armaen indarragaz kristau oso: “hasta que les obligemos a ren-
dirse…”.
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Esangura figuratiboen aldetik egin den biltze-lana askoz meritugarriagoa da,
gure ustez. Adibide bat edo beste:

Zorri (281), beste abere-hegazti-zomorro askoren antzean, kualitate adierazle
zentzuan, ‘gogaikarri, ernegugarri’: Ume zorrijok! (281).

Zotin egin eta zotina gazt. ‘hipo’ esanguraz zabal entzuna da Busturialdean, bai-
na ez hainbeste zotin eragin ‘angustiar, afectar’ esanguraz (281).

11. Ume-hizkera

Ume berbetako erregistroak ugariak dira corpusean. Bitxitasunagatik bat
aipatzeko: Aiaia (joan/ibili), ‘paseoan’ adieraz darabilena Busturialdean bertan
apapan ere esaten da. Bata eta bestea hots-hitz taiuko hitzak, haur-hizkerakoak usu
ohi direnez.

12. Hots-hitzak

Onomatopeia egiturako hitzak ere ugariak dira corpusean. Ohargarria da egi-
leak halakoei arreta berezia hartu diela eta “bitxitasun” mailan goren gradua
eskaini. Bat edo beste aipatzeko: txiri-txiri (ibili) ‘geldi-geldi, geldiro-geldiro’
(275), zingi-zanga (ibili), ‘alboz-albozka, zibi-zabuan’ (280). Zirimaran (ibili), ‘ardu-
ra gutxiko zereginetan’ (280). Zumulu-mutu (egon/ibili) ‘berbarik atera ez ahotik’
adiera zuzenaz edo ‘haztamuka, noraezean’ zentzu figuratuaz (281). Txutxu egin,
‘erre’ ume-berbetan (277). Txutxu-mustuan (ibili) ‘marmarka (jardun)’ (277);
aldaera txikiekin, eremu zabalagoetan ere ezaguna: txutxu-mutxuka, txutxu-mu -
txuetan (ibili) Busturialde eta urrunagoan ere erabiliak dira.

13. Adjektibo eta izenlagun kategoriako zenbait hitz

Lapiko txikikoa (izan), corpusean datorren legez (261) edo lapiko-txikia (izan)
konposatu eran, ondo ezagunak dira Gernikaldean, eta urrunago ere, gorde beha-
rrekoak ‘isilik gordetzen ez dakien’ jendeagatik.22

Salobrea, ‘jatun handi’ adieraz aipatua da (270), Gernikaldean ere (Arratzu)
entzun dudan hitza, ganaduakatik.23 Gutxi entzuna, hala ere, gaur egun, baina
bestalde gure klasikoetan sustrai sendoak dituena. Mogelek beren-beregi jaso du,
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22 OEH-k Azkue eta Erkiaga lekeitiarren adibideak dakartza lapiko-txiki adjektiboarekin. Arratzu aldean (Barrutia) sarri en -
tzun dut hitz berau balio berarekin.

23 Ganaduei buruz: “Ze salobriek dire gure txahalak baia!” (Barrutia, Arratzu, Bitoriano Uruburu).
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hitz bitxi legez, salo sinonimoarekin batera: Txakur au salobria da. (PAb, Nomencl.).
Biltzaileak ‘glotón, comilón’ erdal ordainaz pertsonekiko erabilera duelakoa era-
kusten du, adibiderik ekarri ez arren.

Tokil adjektiboa, tokil-tokil (egon) aditz multzoan ‘apelmazado, pastoso’ zen -
tzuaz jaso du (273) saldari buruz. Ogiari buruz toil dago esan ohi da zentzu bere -
tsuan (Lab. Hizt, 693). Edozelan ere lekukotasun bakana duten hitz eta testuingu-
ruak.

Upealako, edo Ibarrangelun entzuten den upilako (277), ‘itzel, sekulako, handi’
esanguradun adnominala, upa edo kupelaren neurriarekin konparatzea eginez
sorturiko hitza, zentzu figuratu enfatikoaz erabilia da: upilako mozkorra corpusean.
Gernikalde osoan bizi-bizi dagoen hitza.

Zindo, ezaguna baina gutxi erabilia edonon ere, fruituei aplikaturik ageri da:
sagar zinddue (280) eta hala dirau gehienbat hiztunen artean, eta ez zintzo hitzaren
balioaz.

Zoli, eskualde horretan ume zolia legezko kontestuetan sarri entzuna, ‘erne’
(espabilado) adieraz, balio guztiz bestelakoaz, eta figuratuaz, ageri da: zoli negar
egin, ‘llorar amargamente’ (280).

Atal honetan aipagarri dira ere, berez izen diren baina kualitate erako esan-
gura figuratua duten, adjektibo funtzioa betetzen duten hainbat hitz, beste atal
batzuetan ere zeharka izendatu direnak. Demagun adigarritzat:

Aketo, berez ‘aker gazte’, mutil gazte sendoa adierazteko dakar: Mutil aketu
(266). Ohikoa eta zabala da, batez ere abereen eremuan, kategoria-aldatze hau,
baina kualitate-adiera hau ez dugu beste hiztegitan jasorik ikusi.

Orbel, ‘buruarin’ adieran: orbel-orbela da hori (268). 

Oiloki, ‘koldar’ adieran (267).

14. Adberbio eta adizlagun kategoriako hitzak

Kategoria horretako hitzen bat aipatzeko: Kusan-kusan (ibili) (261), berba gu -
txi entzuna, baina berez hedadura zabala duena, euskalki barruan behintzat. Kusa
izan ‘sentir curiosidad’ eta kusan ibili ‘merodear’ Durangoaldean lekukotuak ditut,
Azkuek eta bestek bilduez gora.24
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24 Azkuek: “Kusan abil, barraban ori? tú, pícaro, ¿andas a la caza de algo?” bildu zigun, baina OEH-n Arantzazu-Oñati alde-
ko lekukotasuna ere badakar: “Kuxan ibilli, merodear (indica una persecución solapada, persistente)” (Iz ArOñ 156). Arrazo-
lako J. Eguzkitzari entzuna: Kusan dabil, ‘anda husmeando’.
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15. Aditz kategoria batzuen berezitasunak

15.1. Adizki trinkoak

Jardun aditzaren flexio bitxia jaso du: Badiñarduzu? (258), ‘zeozer egiten ekin
/ ibili’ balioaz. Neurez ez dut halakorik entzun Gernikaldean; bai Fruizen (diñar-
du), ostera. Bizkaieraren ekialdean (Eibar...) iraun dute biziago aditz honen adiz-
kiek, baina -n- barik: dihardu eran.

Joan aditzaren datiboko flexioa, Ibarrangelun legez Gernikaldean ‘correspon-
der, tocar’ esanguraz erabiltzen da: Hori berari juako (258). Arratzun (Barrutia)
berdintsu entzun ditut holakoak: Hori etxoat niri; zeuri joatzu hori eta halakoak.

15.2. Aditz lokuzioak

Aditz lokuzio multzo sendoa bildu da corpusean; batzuk aditz lokuzio egin-egi-
nak, mugatzaile bakoak (a), eta beste batzuk mugatzaile eta guztikoak (b).

(a) Sor egin (243) lokuzioa, sortu aditzak ‘entumecerse, entorpecerse’ adieraz
duenaren kidekoa, zentzu figuratiboaz darabil: burua sor egin ‘embotarse la cabe-
za’, tradizio idatzian bakan lekukotua. 

Eder eretxi (245) zentzu onespenezkoaz ageri du –‘juzgar hermoso’ ematen du
ordezkotzat–, baina beste leku batzuetan zentzu gaitzesgarriaz erabiltzen da gehia-
go: edozeri eder eretxi,edozer ontzat eman.

(b) Ederrak hartu edo ederra sakatu lirateke mugatzailedun lokuzioen erakoak
(245).

Ekarria euki (245), ‘berbaz etorria eduki’ adieraz ageri da, eta ekarri aditzaren
adiera interesgarria dugu berau. Ildo berekoa dugu bizkai euskaran entzuten den
ekarkor eratorria ere, ‘oparo, emankor’ esangurakoa.

Ugaritasun horrek frogatzen du, batetik guztiz ekarkorra dela aditz konposatu
eredu hau euskaran, batez ere mintzairan, eta bestetik semantika aldetik aberatsa,
esangura figuratiboen eremuan.

(c) Logureak erreten egon (262) multzo konplexuak logureak erre lokuzio ezaguna
du atzean, eta eskualde berean urrun barik esaten diren larriak hartu, hotzak hil eta
biltzaileak dakartzan loak hartu, lupuak jota egon (262) eta halakoen eredukoa da.

15.3. Erregimeneko aditzen edo aditz-erabileren artean, aipagarri da zeri egon
lokuzioa: Ni zeri nauko? (nagoko) erako itaunetan ‘atenerse a, aferrarse a’ adiera
datza (279), zahar edo klasiko sunda garbiko egitura.
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15.4. Lexikalizaturik ere badiraute /adizki + postpos/ erako egitura batzuk:
Dan ginoan / gainoan (244) testuinguru bigaz hornitzen digu: ati dan gañun dau,
‘zabal-zabalik’, eta luze dan gañun, ‘luze-luze’ (etzunda). Bizkaieran, batez ere sar-
talde eta erdialdean sustraitua, eta Azkue eta Erkiaga lekeitiarrek idatziz bultzatua.
Dan aditz erlatiboak esapide horretan dana/dena zenbatzaile kolektiboaren balio
bera du, guzti-ren hurrekoa. Esapideak bere esangura berezia du beraz, ‘oso-oso-
an, bete-betean’, jatorrizko ‘en la medida que es’ literaletik urrundua.

16. Gramatika-kategoria eta -marka batzuk

16.1. Izenen erlazio-atzizki bat edo beste

• Instrumental-atzizkia postposizioaz

Urez handik, urez handiko (herriak…) egitura, gaur bakanago entzuten dena,
ezagun-ohikoa da errioa erdian duten herrientzat. Ibarrangelutarrentzat urez
handikoak errioaren beste aldekoak izan dira.

Buruz aurrera, lit. ‘de bruces’, adiera figuratiboaz jasorik dakar: umiek eskolara
(...) buruz aurrera duez (244). Bizkaiko klasiko moderno batzuen erabilera gorabe-
hera (Otxolua, Zamarripa, Erkiaga), mehatz dokumentatua dago eta bakanago
entzuna da buruz behera edonongo eta oparoagoaren ondoan. Honen kidea dugu,
atzez ‘de espaldas’ adierazteko nafar hizkeran lekukotua den buruz atzera ere
(OEH, V, 707). 

Musturrez aurrera (jausi), ‘de bruces’ adierazteko ere jaso du (266), nahiz era
hau aurrekoa baino zabalago hedatua egon.

Popaz gora (269), lit. ‘de culo’. jaso du, beste leku askotan hankaz gora, eperdiz
gora eta beste darabiltzatenen kidekotzat.

• Kausazko -arren atzizkia

-arren atzizki kausatiboaren erabilera, izen edo adjektiboari dautsala, leku gu -
txitan adina emankorra dirudi bilduman. Honako hitzekin irakurri diogu. Amore-
arren, behar bada zabalago dabilena: Ez ein hori, zeure umien amoriarren! Jainkun
amoriarren, erdu hona!, (235). Besteak erabileraz murritzagoak geure ustean: erru-
kiarren (Umien errukiarren, 247), estimaduarren (Estimaduarren deko bere eraztuna,
248). Izenkiei loturik corpus mugatua ageri du gehienbat atzizki honek, baina
Mungialdean, Markinan eta Ibarrangelu lako guneetan badirudi uste baino bizi-
tasun handiagoa duela.

ADOLFO AREJITA
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16.2. Postposizio erabilerako hitz batzuk

Menean, -teko menean postposizio kategoriaz jaso du, ‘zorian, puntuan’ adieraz:
Jausteko menin egon zan (264). Harrigarria dirudi Bizkai erdialdean erabilera
honek, balio honen lekukotasun guztiak Iparraldeko klasikoenak izanik. Bigarren
adibidetzat jaso dena -Zora menin euen- zoramen izenaren azpian agertu beharrekoa
da gure ustez.

Urtika aditzondo funtzioko hitzak konposizioaren 2. atal legez dirau batez ere
euskaran, eta urtigi aditz era zaharra galdu bada ere jaurti(gi) eraren mesedetan,
aditzondo eratorri gisa badirau oraindino hizkeran, sartaldean berariaz. Apatx-
urtigea eta apatx-urtika ezagunak ditugu, berariaz Arratia aldean, baina /Iz + urti-
ka/ egiturak Bizkai itsasertze alde horretan ekarkorra dirudi gaur ere. Bilduman
añen-urtike (234) ‘biraoka’, eperdi-urtike (246) eta ostokurtike (ostiko-urtika) ‘ostiko-
ka’ ageri dira. Bermeoko B. Bilbaoren glosarioan ere hainbat dira taiu honetako
konposatuak (maldizino-urtika e.a.).

Hotsean eta hoska adizlagunek ere sintaxi beretsuaz jokatzen dute: apatxotsean
(apatxotsien jun zan, 235), txistu-tanbolin soinu-hotsean hasi ginan (47), txistu eta tan-
bolin hotsean (112), arnasoska (236). Bizkai hizkeretan guztiz ekarkorra da postpo-
sizio eran erabilirik hitz hau, eta ‘hots, zarata’ eremutik harago, ekintza eremu
zabalagoan ere bai.

16.3. Konposatu-eredu batzuk

Hitz-konposaketaren aldetik aipagarriak dira honako egiturak.

• /Partiz. + Partiz./ elkarketa, ondoriotzat izena ematen duela. Halakoa dugu
batu-banatu, ‘chisme, chascarrillo’ hitza, batu-matu eta batu-maratu aldaerekin age-
ri dena (239). Hitz bakana eta mehatz entzuna, inolaz ere.

• /Iz. + Adj./ egiturako batzuk ere. Begiezpel ‘persona de ojos esmirriados,
entornados’ (239) esanguraz dakar. Gernikaldean entzuna dut begiezpel berba
hori, baina ‘begi jausi, triste antzekoak’ adierazteko.25 Mogelek ezkel eta ezkeldu
‘(begi) oker’ eta ‘(begiak) okertu’ zentzuaz darabiltza PAb-en. Ezpel aldaera dugu
Busturialdean. Konposatu egitura bereko begioker ere badakar (239).

• Partiz. + Iz./ elkarketa-eredu barruan sar daiteke erre-sunda hitza (246). Gazt.
‘olor a quemado’ adierazteko erre-usain zabalago dabilen arren, Ibarrangelun jaso-
riko adibideak (Lapiko honek erre-sundie deko) handik urrunago ere ezaguna eta en -

DON DOMINGO ZULUAGAREN IBARRANGELUKO LEXIKOGRAFIA BILDUMARI OHARRAK

25 Bitoriano Uruburu Barrutiari entzuna diot sarri, begi triste motelak antzematen zizkion bere ilobagatik esaten: bere begi
ezpeltxuekaz...

Labayru Hiztegiak ezkel adjektiboari bigarren esangura bat onartzen dio, ‘de ojos caídos’. Eta funtsean Azkuek Arakistain-
en hiztegitik jasorik Apendice-an bildu duen zentzu berbera da: jausia, jausitua.
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tzuna den konposatu honen bizitasuna darakus, ahozkoan behintzat, idatzizko tes-
tuen corpusetan mehatz erabilia izan arren. OEH-k sunda sarreran (XVI, 47) lizun-
sunda, izerdi-sunda eta arrain-sunda lekukotzen ditu, eta E. Erkiagaren heriotz-sun-
dea ere barru sar daiteke, ‘usain berezi’ edo ‘kirats’ eremu horretako konposatuen
artean.26

16.4. Eratorpen atzizkien artean -gin atzizkia dugu aipagarri, esangin izenondoa
dela eta, testuinguruan umeei buruz (247). Beronen aurrean esaneko jaso du, ‘obe-
diente, cumplidor’ esangurarekin, baina gizon bati buruz.

17. Lokuzioak

Lokuzio arloan zinez aberatsa da bilduma; horrexetan dagoela esan daiteke
bildumaren ekarririk trinko eta oparoena, biltzaileak berariaz halakoxeei errepa-
ratu dielako, hartan ere. Begi zoliz jardun du edertasun edo bixitasun zerbait
duten esamoduak hautatzen eta euron esangura ahalik eta zehatzen finkatzen.
Hitzen balio neutroetan barik, konnotazioetan edo euron bidez transmititzen
diren irudietan jarri du arreta. Bildumaren azken atalean, Esakerak deritzanean
(283-304) bildu dira errefrauak eta eurokin batera hainbat esapide eta lokuzio,
baina aurreko corpusean ere ez dira falta horietariko esaera bitxiak, hala nola: zahi
eta urun (egin / egon), gazt. ‘de cal y de arena’ horren paralelotsua, eta atzean erre-
frau ezaguna duena: zahian fin eta urunetan basto egin (278), gure Mogel zaharrak
beste honetara erabili ohi zuen berbera: zahietan ziogu, urunetan ero.

• Esamolde hauetako batzuk zabalera handikoak eta ezagunak dira euskararen
eremuan, baina euron hedadura gorabehera, lokuzio direnik ere ez gara ohartzen
batzuetan, harik eta norbait ohartu arte esangura apartekoa duela hitz-segida
horrek. Hara batzuk:

Aho bete hazurregaz itxi/gelditu, ‘dejar/quedarse sin nada’ erdal ordezkoaz dator,
baino badu gaztelaniazko ordezko adiutua: ‘(dejar/quedar) con un palmo de
narices’. Erdialdean (ahoa bete) hortzekin eta antzekoak. Sartalde osoan zabal dabi-
len esamolde honetan bitxia da hazur hitzaz adieraztea haginak.

Aho-mihinean ibili/erabili ere esamolde guztiz ezaguna da sartaldean, eta inte-
resgarria aho-mihin(ak) juntadurazko konposaketa librea berorretan.

ADOLFO AREJITA

26 Mokoroak bere lokuzio-bilduman ke-sundea (Zamarripa) eta pipa-sundea (Ignacio Madariaga) ere jaso ditu, erre-sunda
horren ia sinonimoak: “Ke-sundea surretarako baiño txiliñ-otsa belarrientzako obea da” (Zamarripa, Ibaizabal); “Etorri ei-ziran
noiz-edo-noiz andra biak eta asi ei-ziran euren artean: “pipe-sundea dago emen ...; gixonen bat sartu ete-yaku? “” (Eusko Folklo-
re, 1973).



299

Behar txarren bat egin, behar txarrik egin ez eta antzekoak (240) ‘behar ez denen
bat, oker edo kalteren bat’ adierazteko guztiz zabal dabil euskaran.

Egunari berea emon (245), jai edo ospakizuna tokatzen den edo dagokion gora-
tasunaz ospatzea adierazteko.

Uraren gaineko bitsetan (ibili, egon) (277), ‘eztitan, poz-pozik’ adieraz zabal en -
tzuna da, eta berariaz Gernikaldeko herrietan. Lokuzio hau polit-bikaina da, duen
balio metaforikoagatik.

• Eremu urriagokoak edo erabilera mugatuagokoak dirudite beste batzuek,
baina hiztun zaharren artean ohikoak hala ere:

Arimea ahoan izan: Arimi ahuen ebala etorri zen (236), ‘bildurrez eta dardaraz’
adierakoa, kasurako.

• Badira beste batzuk hur-hurrekoak diruditenak, baina hala ere tokiko hiztu-
nen zolitasunaren ispilu eder direnak. Hala:

Ama etxean egon ez: beti-beti eztau ama etxin (235), ‘suerte onik eduki ez’ adieraz-
teko.

Armendu pipea hartzen: Armendu pipi hartzen dau (236). Ibarrangeluko mendi-
tontor hori lainoz estalirik dagoenean dagoen esaera.

Busturialde horretako Arratzun entzuna dut neuk ere Arandatik Mirandara ibi-
li (236), geratu barik batera eta bestera dabilenagatik esaten ohi den lokuzioa,
Domingo Zuluagak Ibarrangelun lekukotua.

Neure kabuzko oharrok gehiago luzatzeko asmo barik, amai dezadan esanez
Ibarrangelu kantu eta kontu, Domingo Zuluagaren bilduma erreferentziako hizkera-
corpustzat jotzen dugula eta Eibar, Arantzazu-Oñati, Bergara eta beste paraje ba -
tzuetakoen pare hor geldituko dela lehengo belaunaldien erakusgarri eta ondo-
koen ikasgarri.
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LABURPENA

Euskal dialektologiak pauso asko eman ditu aurrerantz, zorionez. Beharrezkoa da, gure
hizkuntzaren kasuan, euskararen ahozkotasunaren legeak eta ezaugarriak aztertzea, behar
den moduan berba egin eta idatziko badugu. Metodologia aldetik, han-hor-hemen egiten
izan dan/dogun hutsen bat edo beste argitu gura izan dugu; eta egiten izan diren gauza
on batzuk erakutsi be bai.

RESUMEN

Los estudios de dialectología vasca han proliferado en los últimos tiempos. En el caso de
nuestra lengua es necesario el estudio de las características del euskera oral tradicional
para conocer el idioma en profundidad y emplearlo con corrección. Metodológicamente
se han utilizado diversos sistemas, de los que criticamos los aspectos mejorables de unos y
resaltamos las aportaciones positivas de otros.

RÉSUMÉ

Les études de dialectologie basque ont proliféré ces derniers temps. Dans le cas de notre
langue, l’étude des caractéristiques du basque oral traditionnel est indispensable pour
connaître la langue en profondeur et l’employer avec correction. Méthodologiquement,
nous critiquons les aspects à améliorer et nous détachons les apports positifs des divers
systèmes qui ont été utilisés. 

SUMMARY

Studies in Basque dialectology have proliferated in recent years and, In particular, further
investigation of the characteristics of traditional oral Basque is required if we are to gain a
deeper insight into the language and ensure it is used correctly. We offer criticisms of a
number of methodological systems employed, drawing attention to areas for improvement
in some and highlighting the positive features of others.



Begoña Bilbao bermeotar lagunari

Iragoko urteetan asko ugaritu dira gurean dialektologia-ikerketak, zorionez.
Urlia herritako euskerea, honen herritako hiztegia, hurren dan auzoko kantak.
Asko Bizkaiko herriak dira, Nafarroakoak be makinatxu bat, Gipuzkoakoak be
gero eta gehiago. Iparraldekoak ez dira hain ugariak, baina badago bat edo beste.
Sano pozgarria da ikerketa alor honek euki dauen gorakadea.

Lanak asko dira eta ikerlariak be ugari dira. Batzuk ikerketa luze eta sakonak
dira, beste batzuk liburu laburtxuagoak. Metodologia be ez da beti bardina, helbu-
ruak be ez dira beti bardinak eta. Inoiz kritikaren bat edo beste entzun izan da, eta
ondo etorten dira kritikok onerako diranean. Artikulu honetan nik neuk be erabi-
li diran/doguzan metodologia batzuen kritikea egin gura dot, baina mezu positibo
eta pozgarri hori azpimarratuaz, eskerrak horreek azterketok daukaguzana!
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Bermeo, XIX. mende hasieran.
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Ikerlari asko unibersidade ingurukoak dira. Doktorego tesiak idatzita dagoz.
Beste lan asko ez dira egin unibersidade girotik. Udal askok bekak emon ditue
euren herrietako euskerea aztertuteko eta jentearen formakuntzea eta jatorria
askotarikoa izan da. Eta badagoz, beka barik edo ezetariko diru-sari barik, ilusinoz
eta ikasteko gogoz eginekoak. Egin diran kritika batzuei zentzunezkoak deritxet.
Kasu baterako transkripzino batzuk begi-bistan desegokiak dira: neuk pe famosoa,
eiñ bi dot (ez da ñ izango b baten aurrean)... Etimologia eta interpretazino asko
okerrak: ollo berban honako bilakaerea dogula uste dabe: oilo > ollo. Latinez pullus
bada, kontrakoa izango da, ba: ollo > oilo. Horri despalatalizazinoa deritxo.

Litterae Vasconicae argitaratuten dau Labayru Ikastegiak, Euskeraren Iker Atalak.
Artikulu honetan ikerketea baino, neure esperientziatik egineko gogoeta batzuen
eta eretxi batzuen azalpena agertuko da. Honakoxe eskemeari segiduko deutsat:

1. Ahozkotasunaren izaerea.
2. Ahozkotasuna zelan aztertu dan: egin diran beharrak.
3. Metodologia.
4. Ezaugarri soziolinguistiko batzuk.
5. Ahozkotasunetik, herri hizkeratik, zer hartu leiteken.

1. AHOZKOTASUNAREN IZAEREA

Hizkuntzea berez ahozkoa da, horixe da bere izatea. Pentsau baino ez dago
gutariko bakotxak zenbat idazten dogun eta zenbat berba egiten dogun egun
baten. Hizkuntzearen arau normatiboak, halandabe, idatzirako edo idatzitik eto-
rriak izan dira gure hizkuntzetan.

Euskereak historian zehar ez dau euki eskolarik eta ahoz aho iraun dau aro
modernoraino, familia eta herri barruko transmisinoari esker. Herriko euskeran
eta euskalkietan datza euskerearen transmisinoaren giltzarria.

Euskal literatura klasikoak, esaldiaren ordeneari jagokonez, itzulpen eredu
bati segidu deutso. XX. mendean hasi ziran agertuten eredu jatorragoak. Txomin
Agirreren Kresala eta Garoa zoragarriak dira alde horretatik. Batetik, hizkera lan-
dua dabe, jasoa. Bestetik, sintaxi eta hiztegi aldetik euskalkiaren indarra daukie,
eguneroko herriko berbetearen gatza.

Ahozko euskerea da gure aztergaia. Bera harrapau gura dogu. Baina gatx da
ahozko euskerea harrapetan. Eskapau egiten dau. Ahozkotasunak momentua dau-
ka, hiztun jakin batek beste bati edo beste batzuei esana, leku baten. Joan da. Esa-
neko batzuk entzulearen gogoan geratuko dira eta beste batzuk ez. Grabagailu
baten bidez jasoten dogunean, beste gauza bat bihurtuten da. Zinta bat. CD bat.

ENEKO BARRUTIA
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Bideo bat. Eta bai, ahozko berbetearen mekanismoak eta ezaugarriak aztertuteko
balio deusku, edo balio deuskulakoan egiten dogu, baina ahozkoa gaitasunean,
erabileran eta memorian bizi da.

2. AHOZKOTASUNA ZELAN AZTERTU DAN: EGIN DIRAN BEHARRAK

Ahozkotasuna eta dialektologia gure artean ikerlari ospetsu eta trebeak azter-
tu dabe. Ezagunak dira Louis Loucien Bonapartek egindako mapea eta berak bere
laguntzaileai eragineko behar guztiak.

Resurrección María Azkueren hiztegia ahozkotasunaren monumentua da.
Berba bakotxean non esaten dan zehaztuten dau, euskalkia(k) eta herria(k). Ez
dakit horren pareko zehaztasunik beste inon ete dagoen. Harrigarria. Hiztegiaz
ganera, Morfologia eta Erizkizundi Irukoitza dira bere lan nagusiak.

Aranzadi Elkarteak 1983 eta 1990. urteetan Atlas Etnolinguistikoa argitaratu
eban, Euskal Herri guztiko datuak emonaz.

Euskaltzaindiak Hizkuntz Atlasa burutu dau eta Antologia bat argitaratu dau,
CD batzuk lagun dituala.

Manuel Alvarrek Léxico de los marineros peninsulares lanean euskal kostaldeko
hainbat datu emoten ditu.

Augustin Zubikaraik be Ondarroako hainbat berba eta esamolde itxi deuskuz
liburuetan argitaraturik. Bizkaierari jagokozanak aitatuten nabil gehien.

Unibersidadeetan doktorego tesi txortea dogu, bizkaiereari jagokozanak bai-
no ez aitatutearren: Nerea Areta, Jon Arretxe, Gotzon Aurrekoetxea, Eneko
Barrutia, Juan Martin Elexpuru, Mikel Etxaburu, Juan Manuel Etxebarria, Iñaki
Gaminde, Rosa Gandarias, Idoia Mallea, Jose Luis Ormaetxea, Karmele Rotaetxe,
Jon Uriarte, Koldo Zuazorena eta beste batzuenak. Parkatu deistela aitatu barik
geratu diranak, ez dakit ondo unibersidadeko barri eta. Gatxa da gaur egun egin
diran lan guztien bibliografia zehatz jasotea, baita egile hutsen zerrendea egitea
be.

Eta asko egin dira, zorionez, tesiak ez diranak. Herri askotako monografiak
daukaguz argitaratuta. Juan Manuel Etxebarriak berak egineko eta berak zuzen-
duko proiektuak. Iñaki Gaminderen monografia guztiak, CD eta guztikoak. Koldo
Zuazoren azterketak. Eibar aldean egin diran lan ugariak. Alberto Martinez de la
Cuadraren Nabarnizko hiztegi erraldoia. Iñaki Gilisastiren Urdulizkoa. Toponi-
mia azterketa guztiak. Labayru Ikastegiaren lanak. Mendebalde Kultura Alkarteak
egineko proiektuak. Badihardugu proiektua. Ahotsak. Hainbat eta hainbat eus-
kaltzalek zaletasunez eta ilusinoz eginekoak. Eta egingo diranak!

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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3. METODOLOGIA

Metodologiaren ganean tesi oso bat egin leiteke. Hemen alderdi batzuk baino
ez doguz kritikauko.

3.1. TRANSKRIPZINOA

Transkribidutea, grabazino bat entzun eta bertan esaten diranak idaztea, ba -
tzutan errezagoa suertetan da, eta beste batzutan ez hain erreza. Hainbat esaldi
eta hainbat berba entzun baino gehiago ulertu egiten diralakoan nago. Baixu-bai-
xu esanekoak, txarto ahoskatutakoak, eztulka esanekoak... ahoa zabaldu baino ez
eta sumatu zer esaten doan... Ez dakit idatziko dodan esaldia inon idatzita dago-
en, susmoa daukat ez dagoela: (ondo) transkribidutea sano gatxa da. Edo niri neuri,
behinik behin, sano kostetan jat. Neure eretxiz, zalantza guztiak azaldu behar
dira, nahi ta aurkezpena asko motzituten daben. Gauzak txukun argitaratzea gus-
tetan jaku, baina zalantzea, etenak eta ondo ulertu ezak behargintza honen ezau-
garriak dirala uste dot.

ARRAÑE

Arrantzaleen berbak transkribidukeran, sarritxu entzun dodan berbea da arra-
ñe. Gogoan dot lehenengotan arrañe bakotxagaz aurrera eta atzera ibilten nintza-
la, kasetari aurrera eta atzera eragiten, arrañe edo arraiñe ete zan ikusi guran.
Ehungarren arrainaren ondoren, arrañe idaztea automatikoa bihurtu zan eta
amaitu ziran atzera-aurrerak. Bardin beste hainbat berbagaz be.

Egineko pekatutxu bat kontauko dot, beste batzuk isilean gorde daidazan. Ber-
meoko arrantzaleen transkripzinoetan tz askotxu automatiko horrexegaz egin
nebazan, hasikeratan hatan be. Hasikerako grabazinoak Dimas Zaldunbide mun-
dakarragaz izan ziran, bere ahoskera zoragarrian tz eta tx ondo bereiztuten ziran,
baita s eta x be, baita dz be! Bermeoko andrakaz egineko beste hainbatetan, leku-
ko onak izan nebazan eta tz ondo ahoskatuten eben, baten batek x zoragarriak be
bai. Automatikoa zan niretzat entzun, esantzo, emongotzut idaztea, eta entzutea.
Orain, grabazinoen beste entzunaldi bat egikeran, Bermeoko arrantzaleen tz
gehienak, danak?, tx aldatzeari daragoiot. Eta inoiz tz ustekorik entzun ezkero,
oinean oharra iminten deutsat, azalpena emonaz.

ANDIDXAUE

800 orrialdetan andidxaue, txikidxaue, igual... idatzi ostean, egun baten okurri-
du jatan eze sano interesantea dala diptongoak marketea, igual edo igwal dan,
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egualdidxe edo egwaldidxe dan. Horretara, egun horretarik gora, goranzko dipton-
goak j eta w batez adierazoteari ekin neutsan. Gertau jat eze, transkripzino modu
bi daukadazala eta baten batek pentsau leiala egualdidxe idazten dodanean ez dala
diptongoa eta egwaldidxe idazten dodanean diptongoa dala. Tentazinoa Ctrl+L egi-
tea da, hau da, ordenagailuan aldaketea automatikoki egitea eta andidxaue guztiak
andidxawe egitea. Ez dot gura izan. Printzipioz ez dot gura holakorik egin, bere
arriskuak euki leiz beti eta.

3.2. ITZULPENIK EZ LITZATEKE ERABILI BEHAR

Sarriegi erabili dan metodoa da gaztelaniazko esaldi bat proposatzea lekukoak
itzulpena egin daian. Metodo hau gogor kritikau gura dot eta horretarako adibi-
de batzuk emongo dodaz:

“HAN IDO DE CAZA”

Hauxe da nik Bermeon edadeko andra bati esan neutsan esaldia, euskerara
itzuli eidan. Honakoxea izan zan gure alkarrizketea:

-“Han ido de caza”
Etzetik dxun eiñdxie.
-Es, es, “a cazar”
A! Eskonduten!

Eta ez dogu txisterik egingo “cazar” eta “ezkondu” aditzen artean esangura-
loturarik ete dagoen. Bera alkarrizketea da txistea.

SUK GILTZÁ EMONGO LEKIXU LAGUNARI

Mundakan itzulpen bidez lortu neban esaldia. Zegaitik ez da itxaron eikean
lekitzasu? Zelan interpretau, zer egin? Holango esaldiak eta holango gorabeherak
zenbat gura eta harexenbeste izango ditu metodo hori darabilenak.

“EL HOMBRE CON QUIEN HE HABLADO NO ES TAN ALTO COMO TU HIJO /
L’HOMME AVEC LEQUEL J’AI PARLÉ N’EST PAS GRAND COMME TON FILS”

Horixe da Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoko 268. itauna. Holako erlatiboz-
korik euskeraz egin ete leiteken baten baino gehiagotan izaten da eztabaidagai.
Hemen emoten diran datuak ia-ia erabatekoak dira, Euskal Herri guztiko esaldiak
pareko antzak dira:

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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minzatu dutan gizona ez da sure semea bezain handia
solastatu duten gizona ez da zure semea bezain haundia
elestatu duan gizon hua eztuk hire semia bezain haundi
berba eiñ doten gisona esta sure semia baño aundixaua
itz einddoten gizona ez da zure semia bezin altua
itzegin deten gizona ez da zure semia bezin aundiya
elhe in dutan gizon hua etzuxun xure semia bezin handi
solas in duten gizon oi ez da zure semea bezain aundie
elhestatü düdan gizuna eztük hire semia bezaiñ handi

Etorri naizen neska eta holangoak antzekoak dira, “la chica con la que he veni-
do”-ren itzulpena emoteko balio ete dau? Euskerea landuta daukan askok, itaun-
duta, ez dau holangorik onartuten. Honeek datu guztiok, argitaratuta dagozan
ezkero, aintzat hartu beharko dira. Baina, argi dago daukien pisua ez dana bardi-
na itzulpen bat eskatuta edo berezko esaldiak izanda. Itzulpenak daukan tranpea
eta arriskua neurtuten gatx da.

Atara geinkezan ondorioak bat baino gehiago dira: –Itzulpenak euskerazko
esaldiaren ordenea baldintzatu egingo dau sarri. –Esaldiaren ordenea aldatu
orduan intonazinoa be aldatu egingo da. –Ordenea ez eze, beste hainbat kontu
kanbiau leikez. –Metodo hau erabili ezkero, justifikazinoa azaldu egin beharko da,
zelan egin dan eta zer lortu dan azalduaz. –Ez dogu lortzen hizkuntza horretan
berez sortuko adibiderik, ezpadaze beste hizkuntza baten abiapuntutik eta mol-
deetatik jasoko datuak.

3.3. ALKARRIZKETA LIBREAK, FREE SPEECH / GIDATUAK

Berbetea normal eta egoki alkarrizketa librean agertuten da. Hiztun biren edo
gehiagoren arteko alkarrizketea da onena. Zelako datuak lortu gura diran edo
helburua zein dan, alkarrizketa gidatuak izango dira. Hauxe erabiliko balitz dane-
rako, azenturako, intonazinorako, deklinabiderako, hiztegirako!...

Alkarrizketatik kanpora be, eguneroko bizimoduan, esaldi bereziak edo egu-
neroko bizimodukoak beste barik, entzungo doguz. Horreexek be apuntau eta
idatzi leitekez. Ezin dira konprobau eta barriro entzun grabaketea izan balitz
legez, baina nahikoa benetakoak dira lortu diran moduagaitik.

Itzulpenik sekula egin behar ez danik be ez dinogu. Egin ezkero, erderazko
esaldia zein izan dan esan beharko dogu eta zein helburugaz egin dogun inkes-
tea. Txarto egin doguzan inkestak eginda dagoz. Ha ta guzti be, etekina atara
deiegun.
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3.4. IKERTZAILEA ETA INFORMANTEA BEREIZTEN EZ DIRANEAN

Batzutan herriko euskerea ikertuten dauena bertakoa herrikoa da, herri
horretako semea/alabea da eta bere ama-euskalkiaren ikerketea egiten dau.
Honek abantaila handia emoten deutso alderdi askotatik. Desabantailak askoz gi -
txiago eta txikiagoak dira, baina badago baten bat. Askotan bera be informante
bihurtuten da eta ez da argiegi egoten aditz-taulak esate baterako inkesta bidez
lortu diran edo berak osotu dituan batzuk. Honi gehitzen badeutsagu datuak
zelan lortu doguzan azalduteko daukagun ohitura-faltea, susmorako tarte handia
geratuten da.

Aitatu daidan Bermeoko kasu bat. Hortxe daukaguz Begoña Bilbaoren Berme-
oko berba eta esamolde kresaltsuak eta Anton Perezen Bermeoko herri hizkera. Euretan
topetan diran esamolde asko nekez lortu leitekez inkesta bidez. Bertako lekukoak
dira biak, sentiberatasun handiko personak, barru-barrutiko deskripzinoa egin
dabenak. Bitxitzat eta zoragarritzat daukadaz bi-biak egineko lanak. Dialektolo-
giaren azterketa metodologia batetik, barriz, ez leitekez hartu transkripzinotzat.
Batzuk, asko, eurak egunero darabilezan esakerak dira. Beste batzuk, ostera,
euren familiakoai, ingurukoai, lagunai entzunekoak. Esaldi ereduak perfektuak
dira, biribilduak, hiztun-kontzientziatik aldatuak. Berba baten, ez da egin euren
grabaketarik eta ezin dira barriro entzun intonazino- eta azentu-gorabeherak
zehaztuteko, zelan lortu diran ikusteko... Beharbada, euren helburua be ez zan
holakorik egitea, eta ez eukan zetan izan be. Honegaz esan gura dodana da kasu
batzutan alderdi batetik irabazten dana, beste batetik galdu egiten dala.

3.5. ZER ETA ZELAN EGIN DAN AZALDU

“Honantxek eta honantxek, hauxe eta hauxe egin dot”. Euskal dialektologia-
ren atxakiarik handiena azalpenik eza da. Kasu askotan ez dakigu emoten diran
datuak nogandik ez zelan lortu diran. Euskaltzain batek hiztegi baten atari gisa-n
hauxe inoan: “Ez dago hiztegi osoan, nik uste, egilearen burutik ateratako adibi-
derik”. Zer esan gura dau nik uste horrek, ez dakiala? Ez dago lanean azalduta
datuak nondik norakoak diran? Ba, neure eretxia beste hau da: “Ez dago hiztegi
osoan egileak moldatu edo ikutu ez deutsan adibiderik”. Esaldiak biribil-biribilak
eta noiz edo noiz entzunekoaren moldapenak dira. Hiztegian lekukoaren izena
iminten dauenean, hor bai, hor beste modu bateko esaldiak dirala ikusten da, dia-
lektologiaren ikuspegitik fidagarriak. Esan daidan, halandabe, tamainu eta aur-
kezpen aldetik, gurean argitaratu dan lanik ederrena dala askogaitik be.

Beste atxakia bat erredakzino faltea da, gitxi idazten dogu, esaldiak hor ixten
doguz, azalpen gitxigaz, kontestuak ondo deskribidu barik, beste herri batzuetako
datuakaz konparazinorik egin barik.

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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4. EZAUGARRI SOZIOLINGUISTIKO BATZUK

Nongo euskerea dan, nortzuena: adinekoena, gazteena, kontu asko dagoz
soziolinguistikearen ganean argituteko.

4.1. ZENBAT EUSKERA HERRI BATEN

Sarri gura izaten dogu muga linguistikoa administrazinoko mugetara ekarri.
Badakigu, baina, euskalkien mugak eta lurraldeenak ez datozena bat. “Urlia herri-
tan danak ez dabe bardin egiten, euskera bat baino gehiago egiten da” entzuten
dogu sarri, zeinda harritutekoa balitz lez. Harritutekoa kontrakoa dala esan gein-
ke. Herri batzuk, handi antzak, Bizkaiko kostaldekoak kasu baterako, nortasun eta
homogeneotasun handia daukie. Beste batzuk, herri txikiak, auzoak, sei-zazpi
baserriko auzoak, normala dan moduan, ezin dabe horrenbesteko homogeneota-
sunik euki.

Nire lagun Begoña Bilbaori entzuna da Bermeon hiru euskera-modu edo hiru
alderdi dagozela: portu-mandakoak, herrikoak eta baserri-mandakoak. Baserri-
mandakoen artean edo auzoen artean be bakotxak bere nortasuna dauka.

Ni, apur bat kanpotik ikusita, ez naz heltzen portu-mandakoen eta herrikoen
arteko bereizketa hori hain argi ikustera. Esan gura dot, aitatuten diran ezauga-
rriak lexikalak dirala uste dot, edo aldaera batzuenak, baina nahiko bardin-antze-
koa dan enbor nagusi baten barrukoak. Dana dala, ikasi dot kasu honetan eta an -
tzekoetan holako eretxiak kontuan hartzen eta azterketa sakonagoak behar dirala
autortuten.

4.2. MOLDE ZAHARRAK ETA MOLDE BARRIAK

Badakigu herri baten edadeko jenteak eta gazteak ez dabena bardin berba egi-
ten. Hizkuntza guztien unibertsala da, gizarte aldaketea eta hizkuntz aldaketea
erakusten dauena. Modu kolokialean sarri esaten dogu “zaharrak hau esaten
dabe”, “zaharrak eleukie esango”, “gazteak hasi dira esaten”... Adin mugak imin-
ten gatx izaten da, edadeko batek molde barriago bat erabili lei, gazte batek mol-
de zaharra. Gotzon Garatek egoki erabilten eban kontzeptua: MZ (molde zaha-
rra), MB (molde barria). Hizkuntzearen historian batzuk molde zaharragoak dira
eta beste batzuk egitura barriagoak, edadeko jenteak erabili edo gazteagoak era-
bili.

Bermeoko adibide batzuk aitatutearren:

atzo (MZ) atxo (MB)
uden (MZ) udien (MB) (= udan)
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trenien (MZ) trenan (MB)
astelenien (MZ) astelenan (MB)
sala (MZ) sanela (MB) (= zala; izan aditza + -la: nintzala, zala...)
badator (MZ) badatorren (MB) (= baldintza)
ikusi saitxut (MZ) ikusi txut (MB)
ikusi nauen (MZ) ikusi doten (MB), ikusisandoten (MB)
etorko san (MZ) etorkosandan (MB)
ekarko sauen (MZ) ekarkosandauen (MB)
ein leixu (MZ) ein lekisu (MB), alsuein (MB)
ein deidxela (MZ) eitxi dako (MB), eitxi dakola (MB)

Azterketa zehatza egin beharko litzateke baina ikusi doten jo geinke nagusitzat.
Molde zaharra indarra galduaz doa. Hirugarren moldea, barriena, ikusisandoten (=
ikusi izan dodan), belaunaldi batetik beherakotzat neukana, jubiletako hainbeste
falta ez dauen lagun bati entzun neutsan atxina ez dala.

Ein deidxela formak eta subjuntiboak oro har, galtzeko arriskua daukie. Holako
aginduetan euki aditzak ordezkatuten dau: eitxi(e) dako, etorti(e) dako. Bizkaieraz erabi-
lera honek subjuntiboa ordezkatuten dau eta gipuzkeraz, barriz, ahalerea. Molde
barritzat imini dogu. Molde barri horrek aldaera barriagoa dauka, -la atzizkiduna:
etorti(e) dakola, esati(e) dakola, es esati(e) dakola (= ez daiala esan), es esatie dakostiela (= ez
deidela esan)... Bermeon ez eze, Lekeition eta Ondarroan be erabilten dira holan-
goxe –la-dun formak. Bermeon ohar hori egin behar da, molde barria dala eta beste
moldeak zeintzuk diran azaldu behar da. Lekeition eta Ondarroan antzean izango
da, molde hori erabilten da, baina beste batzuk be bai eta oharretan azaldu behar da.

Subjuntiboa sekula erabilten ez daben hiztunak daukaguz. Akorduan daukat
Euskal Telebistako Teleberri baten ikusiko erreportaje laburra. Bermeora joan ziran
eta sareginen edo sare-konpontzaileen nagusia dan uzandreak hamar segundoan
hiru subjuntibo bota zituan: nor, nor-nork eta nor-nori-nork erakoak. Ez naz
gomutetan ondo zelan esan eutsen: asi gaitxesan, ein daigun eta beste bat nor-nori-
nork. Soziolinguistika oso interesgarria da errealidadea erakusten dauelako, gizar-
tearena. Orain, nik neuk gurago neuke andra horren euskerearen azterketa sakon
bat euki, beste batzuena baino.

4.3. DIÑO / DINO BERMEON

I bokalaren osteko palatalizazinoa egiten da Bermeon, holantxe toketan jako
isoglosearen alderdia ikusita: aita > aitxe; ito > itxo; pinturea > pintxurie; mutila >
mutille; ilun > illun; dino > diño; inoiz > iñois.

Proportzinoan nahiko gitxi dira, baina badagoz Bermeon i + n palatalizetan ez
dabenak: dino, inor, enbarkasino... Interesgarria izango litzateke herri bateko alda-
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eren artean loturarik ete dagoen ikustea, hau da, berba asko modu bitara edo
gehiagotara esan leitekez leku baten: euskerie/eskuerie, edo/ero, seitxik/seitxi-
ko, dino/diño, trenan/trenien... Eskuerie dinonak ero edo edo dinoan, edo beste
aldaeraren bat lotuta ete dagoen, jatorri desbardin bat edo nortasun berezi bat
erakusten dauena. Gatx ikusten dot, baina interesgarri.

U-ren osteko palatalizazinoa be gerta lei, harrigarri antza bada be: irunan-iru-
nan > iruñen-iruñen; iru ta bi > iru txe bi; irutan > irutxen; lusea > luxie; usoa > uxue.
Berba batzutan etimologikoa izan leiteke: muxillie (“mejillón”), muxarra (“moja-
rra”), muxoye, platuxie (“platija”).

5. AHOZKOTASUNETIK, HERRI HIZKERATIK, ZER HARTU LEITEKEN

DANA hartu leiteke herri hizkeratik. Azentua eta intonazinoa, hizkuntzearen
gatza eta kresala. Hiztegia, esamoldeak, umeen berbak, lagunartekoak. Sintaxi egi-
turak. Testuak, narrazinoak, ipuinak. Etnografia: lanbideak, lehenagoko bizimo-
dua, siniskerak, ohiturak. Kantak. Adibide batzuk ikusiko doguz.

5.1. TESTUAK, NARRAZINOAK, IPUINAK

Testuak eta narrazinoak jasotea sano interesgarria da. Informazino linguisti-
koa ez eze, etnografikoa be agertuten jaku sarri. Juan Manuel Etxebarriaren Gor-
beia inguruko Etno-Ipuin eta Esaundak adibide parebakoa da.

Argitaratuten diran herrietako monografiak antzeko egiturea eukiten dabe,
eta zorionez atal bat testuena eta narrazinoena izaten da. Gehienetan testuak eze-
lako ohar barik aurkeztuten dira. Testuen ulermena ez da beti erreza hizkuntzea-
ren aldetik, eta beste batzuetan ostantzeko azalpenak falta dira, pertsonaiak,
lekuak eta egoerak azalduteko. Testuen edizino kritiko bat proposadu leiteke.

Mendebalde Kultura Alkartearen Euskalingua aldizkari elektronikoan argitara-
tuko testu batzuetan oharrak egiten ahalegindu naz:

da aitxe ta ama be bai bermiotarrak, bidxek?

bai, bueno gure aitxe esan san e, ameku, Markaida, bakisu (or) aldie
bat, alditxu bet, ángu1 esan san. Bay2 ostantxin e berton bisi, eskondu te
berton bisi, arraintxalie, gure aitxe be... Neu dxaidxó ta aitxe ill, oseake
nik estot esetu aitxerik (Bermeo)

ENEKO BARRUTIA
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(Eskukarie) E buru dako, e buru dako, olan lixu-lixu barik, ataten
dau e musturre (au)lan e konbias, ori arrañe amén estu dxaten, enkan-
bio Mediterranuen, Mallorcan, dxaten da ori

bai e?

bai. Se ni serbesidxun3 on nai4 Mallorcan iru urte, da plasara dxute
naitxen neu erosten arrañe. Bueno, da plasaku itxen, arrañe ta daná
dalá. Da, an asala kenduta dxate san. Amén be, iñoix dxan da, selan esan-
gotzupa, andrak engañata, plasan. Esati les asala kenduta arraidxi les bar-
din-bardiñe dalakon, arraidxin ojakue, arraidxi lako bardin-bardin-bar-
diñe da, asala kendute, asala kendute, ostantzien igarten da sér5 den6 e
beren busten bi, aulan dako bustenin e sué (Mundaka)

Lema-dxálie, dau, Antzora, da7, Otzarrin bitxartin dau baixé bat,
amalau- amalau píeko mariitisenien8, agertuten dau beren burue, ostan -
tzin esta- esta ukusten, tapata dau beti, amalau- amalau píeti gora.. ager-
tuten dau beren burue, da ortik batelak, Lema-dxalie, osea, lema luxi9

erutebien, atxiñe, da, pása igwal gánetik eta lemie apurtuten san, orréi -
txik ixeten san “Lema-dxalie” (Mundaka)

5.2. HIZTEGIA

Hiztegian egin leiteken behar ederraren lekuko, Begoña Bilbaoren hiztegiko
berba eta esakera aukeratu batzuk idatziko dodaz, eta gero berba arrunt eta bere-
zi batzuen komentarioa egingo dot.

5.3. BEGOÑA BILBAOREN HIZTEGIKO BERBAK

Barriro dinot Begoña Bilbaoren eta Anton Perezen azterketak orain arte egin
diranetatik onenetarikoak dirala, itxasoabetekoak dirala.

Aikomenzan Begoña Bilbaoren lanetik hartuko berba-esakera eder baino ede-
rrago batzuk:

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA

3 serbesidxuen = soldaduzkan.
4 on nai = egon naz
5 azentuduna da. Askotan, gehienetan ser-dá... ahoskatuten da.
6 den = dan; denien = danean... Formarik erabiliena izan ez arren Bermeo-Mundakan.
7 da = eta.
8 i luzea dala esango neuke, marietisenien baino.
9 u-ren ostean inoiz palatilazau egiten dau, i balitz legez.
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ABILLARIÑE. Zentzu gabeko pertsona. Adjektibo moduan. Gehie-
netan gizonezkoei aplikatzen zaie.

“orren gixona abillariñe da”; “abillariñe aiz i”; “ez ezan (izan) abilla-
riñe”.

ABOGADESIE. Hitz egiteko erraztasuna daukan emakumea. Hitz
hau oso zaharra da, emakumezko abokaturik ez zegoenekoa, hain zuzen.
Baina arraroena da gazteen artean ez dela entzuten, nahiz eta, gaur
egun, emakume abokatu asko egon.

“ori abogadesie dozu berbetan”; “eztau abogadesarik pe orrelakorik”;
“niri ez eiñ abogadesie lez berba”.

AIKAMEN. Oihu edo harridurazkoa. Hurren datorren hitzaren par-
tikula + toki erakusle bat hartzen du: -aiko hemen! Zentzua harriduraz-
koa izango da ia beti.

“aikamen gure mutille!”; “aikamen aspaldiko lagune!”; “aikamen nes-
katillik ederrena!”.

ARDAU / ARDAUTXU. Ardozalea.
“ardau utze da bera, eztau itxiko errez botillie”; “nor da? Ezu ezetu-

ten ardautxu, tabernatik urten be eztauena eitxen”.

ARDAUZTO. Aurrekoaren parekoa da baina zentzu gogorragoan
erabilia.

“arek ardauztok emon dost ostikadie”; “ardauztuekaz kopla gitxi”.

BERAKITXIEN. Norbere kontura. Bere kabuz.
“gauze guztidxek eiñtxuz berakitxien”; “berakitxien berakitxien etze

guztidxe pintxe dau”; “zelan etor da ba? Berakitxien”; “neure kitxien
eskribidu dot kartie”; “ara, zeurekitxien eingo zu, eztakozu iñon biarri-
zanik”.

BERANDUEK. “Berandu” hitza pluralizatu egin da hemen ere.
“korridu arin alabatxu, beranduek tiez da”; “beranduek ezan arte ez

gariez konturatuten”.

DARDART. Zentzu askotan erabilitako forma hau, oso erabilia da
Bermeon.

“orrek asko daki, orrek dardart eitxen tzo biarrari”; “etorteko esan
tzat lagunduten, baie berak dardart”; “erropa barridxe erosi tzut, da zuk
dardart orreri, zer guzu ba?”.

Hemen hiru zentzutan agertzen da onomatopeiazko hitz hau.
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DEKORA. Konturatu. Akordatu.
“enai dekoraten zelan esan tzuten ori gauzie”; “ez zara dekorako, baie

bai berak esan dauenagaz”; “berak esan dau ez dala dekoraten aregaz
personigaz”; “dekora zaitxez alabatxu, inportantie da ta”.

Gaztelaniako “decorar”, hau da “aprender de memoria” hitza eta esa-
nahitik zuzenean hartuta dago.

EIÑEKIDXEN / EIÑEKIDXON. Ekinean. Konturatu barik zerbait
egitea.

Ekinean-ekinean.
“eiñekidxon eiñekidxon, etzeko biarrak akaba dotez”; “zer eiñeki -

dxen, Bilbora allega garizen”; “zer eiñekidxen, jersie akaba zu”; “ardau
botilliri akabue emon tsagu zer eiñekidxon”.

ITXOSOPETEKUE. Elegante. Ederra. Berebizikoa. Neurtezina.
“itxosopeteko kotxie erosi dau, lau milloikue”; “itxosopeteko erlojue

erregala tso amañarrabakidxek”; “ikusi duzen terrenuek itxosopetekuek
tiez txo”; “atzo dxan dun afaidxe itxosopetekue ezan da, kabiar da guz-
ti”.

Hitz honek, neurria, kualitatea eta kantitatea adierazi eta kalifikatzen
ditu.

KANKINKABARA. Edozelan. Inklinatuta. Okertuta. Txarto jarrita.
“agiñek takoz kankinkabara, nora gure”; “iru kuadrue kankinkabara

eskei zu”; “bertan frontoien, sille guztidxek kankinkabara on diez”;
“zelan imiñ txuz botoiek ba, kankinkabara?”.

Umeen antzinako jolas baten izena hartu du. Hormara begira “kan-
kin-karaba” esaten zen. Nondik pasatu den hizkera arruntera inork ez
daki.

NOKURE. Ugari. Kantitatea. Edonorentzat.
“dxaidxetako programak nokure on diez”; “ez esan nokure on dize-

nien niretzako ezta on da”; “ziñeko entradak artzieko kola matxue on da
ta gero barriz nokure”; “lelangotan oten da arrapatie ze gero, egunek
pasata, nokure oten diez baiñe freskuek”.

/nork gura/ > nok gure > nokure. Leherkari bietatik ozena erortzen
da gorraren mesedetan. Dardarkaria ere jausi egiten da.

ZEREÑEKIDXEN / ZEREÑEKIDXON. Konturatu gabe zerbait egi-
ten aritzea. Zerbait egitearren.

“zereñekidxen asi ta gero dana akaba”; “zereñekidxon zereñekidxon,
dxan da dxan, da biberak akaba”; “amen zauzen arte, zereñekidxen jer-
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sie eingo dostazu”; “aiuntamentuen be alan oten diez, zereñekidxen bia-
rrien”.

Esakerak:

A KOMO LA BARA BEZ. Kasurik ere ez.
“kalien topa dotez bera ta aiztie, da berak a komo la bara bez”; “zeu

pe ez eiñ a komo la bara bez, berak eintzun moduen”; “danak on gariez
arraiñe saltzien, da iñok a komo la bara be ez”.

ALAKAKARDARA BOTA. Zokoratu. Berba berria da, baina asko era-
biltzen da.

“barridxe ezan danien ondo, baie gero alakakardara bota”; “beste
batzuk erosteko da gero alakakardara botata okiñdxe!”.

AMAPERRIEN ETZIEN. Oso urrun. Jakin ez non dagoen.
“amaperrien etzien itxi dotez gauzek da oraiñ eurek bille dxun biar”;

“nongo amaperrien etzera dxun da ba”.

ANDIDXEK ETA ASKO EZAN. Berba gogorrak eta asko esan. Baina
gauza harrigarriak ikustean ere erabiltzen da.

“asarratu dizenien andidxek eta asko esan tzoie alkarreri”; “on ixillik,
ixillik on, ostantzien andidxek eta asko entzungo zuz”; “zelako berbak
alabatxu, andidxek eta asko”.

BIDXOTZA LO. Ondo esnatu gabe, ondo itzartu barik.
“goixeko amaiketan oitxik altza da ondiño bidxotza lo, politxo emo-

ten tzu!”; “dxutie artun de be, ondiño bidxotza lo, izartu barik txo”.

GEIXU BATEN. Laster baten. Kaixo esateko terminoan.
“geixu baten Bilbora dxun biar dogu, eztau astirik eta”; “geixu baten

etorteko esan dotzat, aitxen otornue dauela ta”; “geixu baten einguz bia-
rrak”.

KATUEK AUEN IBILLIKO MODUEN. Urratuta. Erasanda.
“gau guztidxen parrandan ibillitxe, katuek auen ibilliko modu-

en, ezta?”; “bestiekaz nauenien, neu be katuek auen ibilliko moduen
oten nai”; “Bilbotik bueltie eiñdxe katuek auen ibilliko moduen on
da”.

LAMAIDXEN PUPUE. Zauri txikia. Analogiaz, handia dela pentsa -
tzen den edozein min edo sumina.
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“ezta ezebez, lamaidxen pupue baiño ezta”; “lamaidxen pupueitxik
lotuko zara etzien?”; “ezta lamaidxen pupue baiño da an dau jauneilnoi-
xuko doloriekaz, komediante ederra da ta”.

LAMIÑEN BIZARRA. Pertsona berbalduna.
“auntxe be an dau a, lamiñen bizarra, artazidxe zorroztuten”; “bai,

lamiñen bizar utze dozu, kantsa be ezta eitxen berbetan”; “zelako lami-
ñen bizarra zara ba, ia miñe noix ebaitxen tzuen isillik oteko”.

OSOSOKO SANTUE. Geldi dagoen pertsona.
“bestelako ososoko santue zauz or, eulidxei begire”; “an on nai ni,

ososoko santue lez zeure begire”; “bertan dau ososoko santue lez iñora
mobidu barik”.

5.4. BERBA BATZUEN KOMENTARIOA

Hiztegi arloan berba asko agertuko jakuz batuan normalean entzuten ez dira-
nak, geure-geureak diranak eta bultzatu egin behar geunkezanak. Berba batzuk
komentauko dodaz, esanguratsuak diralakoan.

AFRONTUA

Afrontu berbea bizkaiera osokotzat daukat. Orotariko Euskal Hiztegira joten
badogu, gauza batek harrituko gaitu. Afruntu sarrerearen bigarren esanguran:

2. “Afruntu: Tempestad, viento huracanado. A zan afrúntue” Totor
Arr. “Afrontu (V-m-ger-ple), intemperie” A.

Totor laburdurearen esangurea: TOTORICA, Andoni. “Palabras recogidas en
el valle de Arratia”, Euskera 1958, 45-50.

Euskera aldizkariko adibide bat, literaturako batik be ez, horixe da harriga-
rria. Azkueren hiztegiko definizinoa dagoen-dagoenean, ezer gehitu barik. Gure
literatura klasikoa sano mugatua da gai bakarrekoa dalako. Baina, zelan azaldu
Bizkai guztian erabilten dan berbea, eguraldia adierazoten dauena, sekula tes-
tuetan ez agertutea? Gure literaturea zenbatekoa eta zelakoa dan erakusten
deusku.

Definizinoan zuzenen dabilena Labayru Hiztegia dalakoa daukat:

afruntu iz. viento fuerte con lluvia. Gauean egin dauan afruntuagaz
leihoak be dar-dar ibili dira. Autoa kanpoan dago afrontuan: A la intemperie
= jazarri, ekaitz-haize.

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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Azkueren “intemperie” konfirmetan dau Pili Ziarrustak, hiztegiaren egile
nagusietariko batek, aitari entzuneko esaldian. Zabalago dabilen erabilereari emo-
ten deutso lehentasuna, haizea eta euria lotzen dituana.

Dana dala, Begoña Bilbaoren Bermeoko berba eta esamolde kresaltsuak liburuan
honako definizino hau daukagu:

AFRONTUE. Bi zentzutan erabiltzen da:
1.- Haizeak indartsu jotzen duenean: “afronturi arpeidxe emon bi

dxako”; “afrontue datorren lekutik ez tiez ein biar bentanak”.
2.- Fanfarroia: “afrontue lako morroie dozu ori”; “iñok auentako ete

dau afronto orregaz?”

Azkuek “intemperie” hitzaz definitzen du, D.A.R.k ostera zera dio:
“en Elorrio se dice del sitio azotado por el viento y la lluvia que viene del
norte”.

Bermeon ere horren antzeko definizioa dauka, baina ipar-mendebal-
deko haizeak gogorrago joten dauenez, gehienetan horri dagokio.

Juan Martin Elexpuruk honan definiduten dau Bergara aldeko hiztegia-n:

ÁFRONTU, áfrontua. (d). iz. Norde-haizearekin egiten duen euri
zakarra.· Lluvia fuerte con viento del Noroeste. Atzo illuntzian azelako
afrontua izan zan./ Afrontuak joten daben aldian, paretan, umedade mantxak
agertzen die. Baita euriak eta nordeak jotzen duen aldea. Bentanaik ez eittia
obe afrontu aldian.

Iñaki Gilisastiren Urduliz aldeko Berba lapikokoa-n:

afrúntu. Viento que da de cara; viento y lluvia que atacan de conti-
nuo. An afruntuk aparate aun majo.

afrúntu leku, afrúntu. Sitio en el que dan bien las corrientes de aire;
lugar expuesto a la ventisca. Afruntu lekun aton atrapa lei neumoni.

Ikusten danez, definizinoak nahikoa antzekoak dira. Gehienak haizea eta
euria lotu egiten ditue. Bermeokoan ez da euririk aitatuten. Bergarakoan euria da
definizinoaren ardatza. Nik neuk Bermeon euri bako esaldiren bat entzunda dau-
kat. Afrontoko mandie edo aiseko mandie esaten dabe bermeotar arrantzaleak, gazte-
laniazko “barlovento”.

LANGUSTEA

Gure arrantzaleak hauxe berbeau darabile, langustea edo langostea. Gure
arrantzaleak eta danok. Itauna: zegaitik ez da erabili gura? Zegaitik ikusten da
danean otarraina idatzita? Uste dot erantzuna badakigula.

ENEKO BARRUTIA
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Frantsesez langouste esaten da eta ingelesez lobster. Lobster honek beronek be
latinezko lacosta-ren eragina dauka.

TXIBIERROAK

Txibierruk esan daroe ondarrutarrak, gaztelaniazko “rabas” adierazoteko. Kasu
honetan aurrekoaren kontrako eretxia emon gura dot, orokorragoa dan rabak
horren ordez txibierroak bultzatuko neuke. Zabalduten hasita ikusten dot han-hor-
hemen eta poztuten naz.

Arrazoi nagusia ondarrutarrak darabilela! Gitxi da ala? Rabak baztertu barik, arra-
zoi itxurako edo estetiko bat gehitu gura neuke: polita da eta gustau egiten jaku.

PAGAU

Euskal Herri guztiko eta betiko berbea. Frantsesez payer eta ingelesez to pay.
Egunean ehun bider erabili beharrekoa.

Ordaindu aditza Azkueren hiztegian honantxe dator:

Ordaindu: 1º (B-i-m, G-and), pagar, payer. ¿ZERTAKO ONA GAI -
TZAREKIN ORDAINTZEN DEZUTE? ¿para qué pagáis lo bueno con lo
malo? pourquoi payez-vous le bon avec le mauvais? (Lard. Test. 66-34.)
NIK ORDEA ESATEN DIZUTET GAIZKIA GAIZKIAZ EZ ORDAINTZE-
KO, mas yo os digo que no resistáis al mal, mais je vous dis que vous ne
résistez pas au mal. (Ur. Matth. v-39.) – 2º (AN, B, G), compensar....

Honen hurrengo ordainean (G), ordainez (AN, BN-ald, G) eta ordainetan (B, G, L-
get, ...) sarrerak be badakarz Azkuek.

Ordaindu berba polita da. Azkuek Ispaster, Markina eta Andoaingotzat aur-
keztuten deuskuna. Ordañe entzunda daukat neuk be Ondarroan, parekoa edo
ordezkoa esan gura dauena. Ordaindu emon deuskuen gauza horren parekoa,
baliokidea emotea litzateke, dirutan zentzunik erabilienean. Ez da, halandabe,
dirurik agiri literaturako esaldi horreetan.

Ordaindu polita izan arren, ez lei ulertu pagau aditza ordezkatu gura izatea
beragaz. Esan daigun, ba, urrutizkina, notina, ingia, izparringia... Batzuk ondo poli-
tak zoazan.

DESKONORTETU

Bermeotar amaginarrebari entzuneko berbea. Sofan egoan etxunda eta erdi
lo edo geratu zan, deskonortetu egin zala. Deskonorta Begoña Bilbaok beste zentzun

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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bategaz dakar 113. orrialdean: kolorea galdu. “onek erropak deskonortata dauz, zelan
garbitxu zuz ba” / “ulie be deskonorta dxatzu, pelukie erosi bizu” / “mantelak deskonorta,
izarak deskonorta, zer da in bi dotena?”

Orotarikoan begitu ezkero:

deskonortatu. “(Quedar sin) sentido, (V) deskonortadu” Añ.

Holangoxe usteztakoak daukaz hizkuntzeak. Orotarikoan behin bakarrik doku-
mentetan dan berba hori, Añibarrorena, adibide bakoa, Bermeon entzun dogu
gaur egun. Horrek esan gura dau berba horren erabilerea askoz zabalagoa izan
dala sasoi baten.

ADIBIDE GEHIAGO BATU BEHARRA HIZTEGIAN

Hiztegiko sarrerak ondo deskribetako adibide asko emon behar dira. Asko
emonda be, gitxi dira. Behar handia eskatuten dau, baina egin egin behar da.
Apunteak baino ez dira, Bermeo eta Mundakako hiztegirako prestetan nabilen lau
sarrera: hori, horixe, haori eta berori. Oinean iminiko dodaz.10

ENEKO BARRUTIA

10 hori; orí (M-j)
Def.: “G. ese, esa, eso”.
Zit.: HORI: ori etzik garbitxuten-da ibiltxen da / oiñ ori esta usaten [berorika] (M-m) / durdoye da, arriko arrañe, arri -

dxen atrapaten da ori arrañe / guk deitxuten tzagu abruskue, abruskue. Ori oten da átxetan, posuutan da olan atrapaten da
ori / eskira gorridxe da, esta kostaku lako eskirie, ori atrapaten da, ori otorten da.. asalien / da gero dau perlói baltzá, ori da
gosuawa, perloi baltza eskás oten da ori, ori gitxi atrapaten da / orii, ori fijo, eskami dako [galjoiak] / platuxia, ori platuxi da,
“platusa”, platuxia, érderas be “platusa”, deitxuten tzoe. Ori da, arraiñ e, bweno, pfff, bardin-antzekue, da gero dau platuxin
an tzekue baye andídxawe, dau... koño!, ori e.. restaraunetan erreta dxaten da ba.. –2a / erromerue atrapa san ondo bay gero
ori galdu in san ori be galdu –3a / e putxanue deitxuten tzagu (da) putxanue. Au da perloi-kumie. Perloi-kumie. Da, ori ba,
dxan be esta eitxen ee, fabrikara, uruneitxeko da alan –4a / Esponjie. Áu da baixé bat, berton Antzorape- e amen e, Antzo-
ran ámetiko mandan, Laga mandati dawena da ori –4a (M-d) / ori da askaningo? [andra bat sanjea eskatuten tilin-talanean
lobearentzat] (B) / HORI + IZENA: Kaixerren baixie [“Kaixer” ser da?] Káixer ixen da neure aitxitxe [onbre! Seure aitxitxe]
bai, da orrek-, orrek topaban ori baixie –4a (M-d) / HORI BE: [da erderas “gallano”, “maragota” edo] durdoye ori be / ori
len asko oten san amén Mundekako erridxuen, Mundekako errekan e asko oten san, ba ori be galdu iñdxe / erromerue atra-
pa san ondo bay gero ori galdu in san ori be galdu –3a / “liba” Ondarrun-da deitxuten tzoe. Baye érderas e? Érderas deitxu-
ten tzoe. Da, makallo arrañe. Ori be atrapaten da arrastan –4a / Antzoran ámetiko mandan, Laga mandati dawena da ori. Dau
e kostatik urre baye, ori be beti dau bistán, ori beti dau bistan –4a (M-d) / HORI –ORI: beti dau or ori estulori (B-ag) /
HORREK: akula bidegardie, “pes espada”. Orretako musturrin espadi les / kabra gorridxe kánpoku da, da, dako, e, kolorie,
rosa kolorie, rosa kolori dako, orrek / perlói baltzá da, bardin-bardin-bardiñe perloye lakue. Bardin-bardin-bardin-bardiñe,
bay dela, baltz-berdiskie. Da orretako koipie, erreteko-ta, arrain gosuawe, perloñ e gorridxe baiño –4a / eskira baltza, da, e
arri-tártin-da atrapaten dena da ori baltza. Da erridxuen, an e Mundekako erridxuen.. posútan atrapaten da Gernika alderdi-
tik, eskira suridxe [eskira suridxe] bai, da orretako, arraintxako e? Da orretako asala be me-me-me-meye, swábe-swábie. Da
eskira baltzatako, asal gogorra –4a / au da perloi-kumie. Perloi-kumie. Da, ori ba, dxan be esta eitxen ee, fabrikara, urunei -
txeko da alan. Arrain txikidxe, asurre dakoles asko, ba, “puchano” dako ixena orrek –4a / Kaixerren baixie [“Kaixer” ser da?]
Káixer ixen da neure aitxitxe [onbre! Seure aitxitxe] bai, da orrek-, orrek topaban ori baixie, orrek topaban e apaidxus edo
ba baixie –4a (M-d) / mamíñ ederratakos orrek! (M-do) / orrek amatxu esaten dost da beste batzuk amuma –1 [orrek = Nerek,
lobeak, aurrean egoan. Zegaitik ez berorrek?] (B-b) / HORRERI: [preguntako tzate gero Bermion] bai bai, bai. Lemerie orreri
deitxuten tzagu guk –3a / Antzoran ámetiko mandan, Laga mandati dawena da ori. Dau e kostatik urre baye, ori be beti dau
bistán, ori beti dau bistan, orreeri deitxuten tzagu.. e “la esponja” –4a (M-d) / HORRERI BE: “sargo” edo “sarbo” edo ori dei -
txuten tzoe, e, estaipe.. Mundekan-da muxue, muxue, Mundekan-da muxue orreri be (M-d) / HORREN: da dako, papadie, ee..
au e.. sugoye, sugoyen antza e.. “cascabel”, e? Orren antza dako [angira-moreak] –4a (M-d) / HORREGAITIK: da orretako
barruen, estaipe, estaipa, botikantzako edo seuse itxeko álako urresuridxe laku dako barrue. Orréitxik deitxuko tzu “pes pla-
ta” orreri / da, angiritako, sillétik berá asur txiki asko, orreitxik e, amén arrantzalik-eta guk estu dxaten bustenetik edo silleti 
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Adibide gitxi dirala uste dot, hain dago gauza asko azalduteko. Ahal danik
gehien batzean ahaleginduko naz eta gero etorriko dira sintesi lanak eta ondo-
rioak, baina lehenago corpus bat osotu behar da ondorioak atara ahal izateko.

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA

bera / Lema-dxalie, osea, lema luxi erutebien, atxiñe, da, pása igwal gánetik eta lemie apurtuten san, orréitxik ixeten san
“Lema-dxalie” [galdegaia da, indartu barik. Beste batzutan be bai?] –4a / amén dau baixé bat, ixena dako Potor-arri, bai, Potor-
arri, potorro- deitxuten tzo potorruek [esta txori-] txorídxé, or oten diles plántata bertán, plántata oten di bertan baixin ganien,
orreitxi deitxuten dxako orreri.. Potor-arri [hemen be galdegaia] –4a (M-d)

HORRETAKO
Def.: “G. para eso”.
Zit.: oiñ elanbrataus, eskeitxeko edo imintxeko enbarkasiñuk e garbitxuteko ta pintxeteko ta orretako / maruki baiño, au

“palo”, da “calla” da arrain gosuawe dxateko, bai, saltza bérderako ta orretako –4a (M-d) / au rosa esketero, e kordela eitxen
da, gastá, da geróo fálta, apurtu, fálta. Da orretako imintxen da sóidxie (B-a)

horixe; orixek (M-do-m)
Def.: “G. ese mismo, esa mismo, eso mismo”.
Zit.: a, “ásturi”, orixek esan dost Rosaritope goixin, beren amak emoten dabela béste asento bat (M-do) / [da amen beti

on da orain dauen moduan au?] au portu- bai, ólantxepeti, beti olantxek, orixe konpondu barik, oríxek e sementa barik (M-
m) / asule, bai poli-poli-politxe.. Da orixe be gitxi ikusten da oiñ e? Gitxi, gitxi [martin peskador] (M-d)

haori; aori; áuri (B) 1.
Def.: “G. ese/esa/eso mismo”.
Zit.: BAIEZKOETAN: bai. Bueno oiñ esta useten baye, oiñ esta useten. Da áuri de sóidxie [azalpen luze baten ostean] / [da tertzak?]

tertxaties, ba auri, potxeras eitxen dana (B-a) / euren afana áuri de [katalan koadrilla batena, Euskal Herrira datozenean Dolostira etorri,
hiru egunean jatetxe onenetara joan..] (B-Jaione) / IZEN BATEN AURREAN: da suburdidxek, órrek kárruek atxiñen aldianuk (ibiltxe-san
disena), menditxik-eta? á dakoye, auri egurre (B-a) / EZEZKOETAN: bai, auri estau [zapata-dendakoak kolore desberdinetakoak atara eba-
zan eta andreak esan eutsan “marroye dau eskaparatien” edo holako zeozer, baina berak gura eban zenbakian ez egoala. Auri estaitx = hori-
xe eztakit-en pareko esaldia] (B) / auri estaitx, cangrejo moruno?.. idearipes / [entzera pater-nosterra estau bat?] e auri estaitx, auri etxut
(esango).. estaitx (B-a)

haori; aori; áuri (B) 2.
Def.: esklamazinoak egiteko: “(lepue) auri!” [kebrata] (B-Oihaneren amak), umeagaz luzaro ibili ostean.
Zit.: fundamentu áuri! [vaya fundamento] (B-aran) / okasintie auri! / otxá áuri! / wískidxe áuri! [swing, oso marka ona

edo] (B-alex) / auri bai esan da afrodisiaku kaneli okiñdxau-te (B)

berori (M-j, B-b-ag) 1.
Def.: “G. ese/esa/eso mismo”. Esparrago lata bat zabalduten nengoan oso tresna penasagaz, igiriteko gehiago egoan itaun-

du neutsan eta berori erantzun eustan B-ag-ek, “esa solo”. Beste baten ateko zeozer apurtu egin zala esan nebanean berori bai-
ño estu biar edo antzeko zeozer esan eban, “solo nos faltaba eso”.

Zit.: BERORI: dineron diru esaten tzasu, baya en suerte be- berori esaten tzasu kontixu, suerte [dinero esateko badago
euskerazko berba baina suerte-rako berba bera da] (M-j) / [“eso decimos nosotros”] áuri esaten du geupe ba! [estau beste
modu bat esateko ori, “eso decimos nosotros”?] áuri esaten du... ba es ba, berori de gause esaten dune, berori de –1 / elise-
tara dxuten dana oridxu txúpeten, ori(dx) dxalie, esaten tzoye orreri, ori atxiñe asko esatesanda [da ikusi su órrek e?] ikusi
estot egin berori, baye, esatesandawi e! oridxo-dxali dabill emen gero! –1 / aldianuna da el rastrillo.. selan da gero!... estaipa..
dxakiñdxonik órre gausek [arrasketie entzun su?] arrasketi esalei, bai, berori de –1 (B-b) / berori isartu de? [umea berez izar-
tu dan ala nonok izartu dauen] / ser da berori? [sagua montaten nenbilen ordenagailuan eta denporagarrenean itaundu
eban] / ser da berori? [eskandaloa armaten egoan umeagaitik edo] / non dau berori ba? [umea ez eban ikusten etxean, igon-
gailuan sartuta egoan] (B-ag) / ekau berori neuri [urdaitegiko makinan jamoi bat ipinita egoan] (B) / (-estakosu gedxau?)
berori [botikan nik NUK tetina bat eskatu eta gero, atara eustana baino ez] (B) / es, berori de andidxena [zapata-dendan
hurrengo numeroa eukan itaundu geuntsan neskeari eta bueltan etorri zanean] (B) / (estau sure aldetik beste lobarik? –edo
antzeko itauna), berori de lélangokue? (B-Karmeloren andreak) / berori orduen? [95neko dendakoak, ea gona hori eroan-
go dogun azkenean] (B) / imie dxaboten gosotan nau. Estaku beste seregiñik berori baiño. Es txikiteue... berori [ggb] / egu-
rresko kárruek dies, basutan ibiltxeko, gero éjiek e burbillek, éji erute-san daui berori auri soidxin egurre [soiea azalduten]
(B-a) / abille berori e! [biberoia hartzen ume bat] (B) / BERORI + IZENA: [“los percebes?”] persebiek? persebik e berori ise-
na dako(..) euskeras, persebiek –1 (B-b) / berori satidxe imiñi [urdaitegian chorizo salamanca eskatu eta urdaitegikoak zati
bat erakutsi eta gero] (B) / BERORREK: gánes ein bi dau beti berorrepaye! –1 (B-b) / ser diño berorrek pispilliek? (B-ao) /
BERORREN: amuma beorren errenkurias.. [arduratuta umea beherazkotan egoalako] (B-ag) / BERORRELEZ (= berori lez):
[“a esa le tienen por hija”] ai! ori dakoye alabatzat [“a ese le tienen por niño”] ba bardin berorreles.. ori dakoye semetzat –1
(B-b) / BERORREGAZ: ama! beti saus berorregas! (B-alex, beti dinozu gauza bera)
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5.5. HIZKUNTZEAREN DESKRIPZINOA

Ez da euskerearen arazoa bakarrik, hizkuntza guztiena da. Gramatika gai asko
ondo deskribidu barik dagoz. Batzuk oinarri-oinarrikoak dira: ni/neu, izenordain
arruntak noiz erabilten diran eta indartuak noiz erabilten diran; ezer/zerbait, noiz
erabilten dan bata eta noiz bestea, bardin inor/norbait, inoiz/noizbait eta antzekoe-
tan; -rik partitiboaren erabilerea, artikulua, -ren bat...; egin aditzaren galdegaia
zelan erabilten dan. Oinarri-oinarriko gaiak, berebiziko garrantzia daukienak eta
ondinokarren edozetara erabilten diranak. Ez dira, egia esan, kontu errezak argi-
tuten.

Ezer/zerbait kasuan, esate baterako, oraingo moda barria baldintzetan eta itau-
netan beti zerbait esatea da. Jasoten dodazan emailetan beti leiduten dot zerbait
behar badozu, zuzena dan ezer behar badozu-ren ordez. Ez daukat nik zuzentzat. An -
tzeko araua daukie katalanak be. Boncatala.com-etik hartua:

L’adverbi “res” no sempre es correspon al nada castellà . 

A vegades, el res no té sentit negatiu. Per exemple: 

“Si veus res de sospitós avisa’m”,

“Si vols res ja saps el meu telèfon”.

Ja veiem que en aquestes frases caldria traduir el “res” per
“algo” i que, en català, seria mal dit: “Si veus algo“ o “Si vols algo“.
Frases que sentim tan sovint. Si de cas, podríem dir: “Si veus o si
vols alguna cosa”.

Frantsesak be antzeko legeak daukaz. Gaztelaniak ez dauka.

Honako kontu asko azalduteko herriko euskereak dauka giltzea. Esaldi asko
ondo ulertuteko entzun egin behar dira; egin galdegaia, esklamazinoak, intonazi-
noa... Testu idatzietatik nekez atarako dogu ahozkoetatik beste ondorio. Egitura
asko testuetan landu bakoak izango dira.

Ohartxu modura ahozko testuetan jasoten dan dana ez dala eredugarria esan
behar da. Izan leiteke, eta izaten da batzuetan, egitura zoragarriak, euskera ona,
jatorra, inbidia emoteko modukoa darabilenak, ezezko esaldietan partitibo bako
esaldi ez hain eredugarriak esatea noiz edo behin.

ENEKO BARRUTIA

HAORI BERORI
Def.: “G. ese/esa/eso mismo”.
Zit.: auri berori ekau! [pintxo bat, kamareroak zer den esan eta gero] (B)

berori; beori (M-do) 2.
Def.: “G. usted”.
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5.6. DIALEKTOLOGIATIK HARAGO

Euskerea batzeko eta lantzeko egiten dan ahalegin honek, fruiturik emongo
badau, dialektologiatik harago joan behar dau. Hiztegi nagusietan agertu behar
dabe berbak, esamoldeak, egitura sintaktikoak: Elhuyarren, 3000 hiztegian, Labay-
ru Hiztegian, Sinonimo hiztegietan... Komunikabideetara eta testuetara zabaldu
behar dira, entzun eta irakurri egin behar dira.

Juan Manuel Etxebarriak egineko lanak ekarri gura dodaz gogora. Juan
Manuel Etxebarriak Zeberioko euskerearen ganeko tesia egin eban, hainbat tesi-
ren zuzendaria izan da eta hainbat liburu eta artikuluren egilea. Baina beste alor
bat be landu dau, oparo eta egoki. Idazlea da. Gazteentzako hainbat liburu idatzi
dau. Liburuotan bere euskera aberatsa darabil, jasotako eta aztertutako esaldi eta
egiturak bere elebarri eta ipuinetan irakurri leitekez. Beste estatus bat emon deu -
tse. Maila jasora ekarri ditu.

Hiztegietarako eta komunikabideetarako bide hori egin ezean, ez dogu lortu-
ko gure azterlanaren benetako helburua: ikasten doguna besteai emotea.

AHOZKOTASUNA ETA HERRI HIZKEREA
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Irudien argibidea

Aldizkari honetan erreproduzitutako irudi, liburu eta aldizkari guztiak Labay-
ru Ikastegiak Derion daukan Euskal Bibliotekaren ondaretik dagoz hartuta.

Azalekoa: Donibane Garazi. Paul Perret. Les Pyrénées Françaises. II Le Pays Basque
et la Basse-Navarre. Paris-Poitiers, 1882.

Eibarko koplak: Eskuidatzia Eibarko Udal Artxiboa.

Atharratze Jauregian: Atarratzeko irudia. Paul Perret. Les Pyrénées Françaises. II
Le Pays Basque et la Basse-Navarre. Paris-Poitiers, 1882. Gainerako irudiak artikulua-
ren egilearenak.

Mendiak bethe elhurrez: Eskuidatziak Baionako Musée Basque.

Arantzazuko baladak, Gerra: Eskuidatziak Arantzazuko Artxiboa.

Eusebio Erkiaga: Irudiak artikulu egilearenak.

Elorrioko bertsoak: Bizkaiko Foru Artxiboa.

Ibarrangeluko lexikoa: Don Domingo Zuluagaren argazkia. Labayru Ikastegiko
argazki-artxiboa.

Ahozkotasuna: Manual del viagero en las Provincias Vascongadas. Madrid, 1847.




