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A.Kardaberaz eta J. A. Mogel:
literatur bizkaieraren lehen uneak
testuen argitan
Patxi SALABERRI MUÑOA

Euskal lurraldeen arteko beste lehia horietako bat bailitzen, literatur bizkaieraren tradizioaren sorreran ere bizirik mantendu Izan da
printzlpioz bederen paradoxlko samarra zirudienaren suzia. Izan ere,
bizkaitar eta glpuzkoarrel buruzko pasadizoetan legez, hor da beti
pizturik zorloneko galdera kontraesankorra, hots, ea noraino ziren
gipuzkoar, tradlzlo berriaren sortzaileak edo, era zuzenagoan nahl
bada, ea nork sortu zuen bizkaiera idatzlaren tradlzloa galdetzen
duena . Hau da, gipuzkoar ldazle kontsakratu batek jarri zuen ablan
llteratur blzkaiera ala gipuzkeraz idazten hasl zen jatorrl glpuzkoarreko ldazle blzkaltar bat Izan zen benetako " erruduna? Erantzunetan, ez dago salbuespenlk, betl agertzen da "gipuzkoar" hitza. Blzkaitarron etslpenerako, ziurrenik.
Ondoko lerrook literatur tradizio horretako lehen uneetako testuen lekukotasuna eskaintzea bilatzen dute 1 , eta, horretarako, ustezko paradoxaren sintesiarekin hasiko dlra, gero, behln altatasun
konpartituena argitu ondoren, bizkaieraren maiorazkoa denaren garrantziaz, esanahiaz eta lekukotasunaz arltzeko eta baliatzeko.

(1) Llteratur blzkaleraren nondik norakoak ezagutzeko hurbllpen interesgarrlak aukl daitezke X. Altzibarren Bizkaierazko idaz/e k/aslkoak llburuan
(Bllbo: 1992) eta B. Urgellen lanetan eta J . A. Lakarrarenetan.
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Bizkaierazko aurretikoak

Ukitu ezineko toplkotzat dugu gure literaturan historian XIX.
mendea izan zela literatu r blzkaieraren benetako abiatzea eta sendotzea ekarri zituena. Eta prlntzlploz, eta oro har, ez dirudi gure
artean hedatutako sistema kanonikoak dloena zalantzan j artzeko
arrazoirik dagoenik.
Nolanahi dela, tradlzio horrek baditu aurretikoak, aurretlko egiazkoak, efektuaren kausaren ildokoak alegia, eta horiekin batera, nola
ez, aurretlk etorrl arren aurretlko ez zlren blzkaieraz sortutako
adaskak ere, malzkl aurretlkoekin berekln konfundituak izan dlrenak.
Izan ere, eta ezaguna den bezala, literatur blzkaieraren bene-benetako aurretikoak ellza katolikoaren eskutlk etorrl ziren, hark markatutako premla-egltarauetatik, eta ez bizkaleraz ldatzitako bestelakoetatik, berauek han-hemenka -eta beste humus batetik, normaleansortutako aleak balno ez baitira izaten. Horl dela eta, hemen ez dlra
aintzat hartuko poema-sortak, errefrau-blldumak zein bestelako
apunte-koadernoak, zeren eta ez Mikoletaren orrialdeek baitlra esku
artean dugunaren aurretlko, eta ez RS edo Garibairen errefrauak
edota Landuccl-ren lexlkoa ere aurretlkoen ahaide.
Literatur blzkalerak, beste euskalkletan garatutako tradizio oro
bezalatsu, tokian toklko sinestunel erantzuteko premiazko premia
trldentlnoa bide zen hartan izan zuen lzateko arrazoi bakarra, ez
beste lnon. Ondo baino hobeto adlerazten du hori guztia Pedro Jose
Patrizio Astarloa durangarrak amarengandlk edoskitako euskara marklnarrean: "Trentoco Batzar, edo Concilijuaren gurariric andijena Izan
zan, berac iracatzirlco fede, edo sinisquerla gulzon gustijen ezauerara eldu, eta gustijac eguijatzac euquitia . Uste Izan evan, ez eguala
onetaraco modu oberlc lracasbide, edo Catecismo bat componduüa
baño; nun azaldu, edo espllcaduric ifini ceitezan, berac iracatzi evan,
eta Cristinaubacjaquln blar dabeen lcasbide gustija: eta alan aguindu
evan, eguin ceitequlala lracasbide au, eta artu eiquijela Obispo Jaun
gustijac arduria, errijetaco itzcunza, edo verba m odubatera itzuli, edo
blurtuteco" (Urteco domeca gustjjetaraco verba/di icasbídecuac, Bilbo, 18 16, zenbatu gabe : lr).
Horrela, XVI. mendearen amaieraük aurrerako Sinodal kalagorritarrek azaldu bezala, urtero tokian toklko euskaran idatzitako pieza
bat - "doctrina chrlstlana" bat, katixima bat, alegla- argltaratzeko
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agindua zabaldu zen gure artean _ " ... que los Prelados hagan Imprimir cada año doctrinas christianas en lenguaje acommodado a las
provincias" zloen 1600ean Pedro Manso gotzalak hartutako eraba2
klak, l 700ean oraindik lndarrean iraungo zuenak ... Ordura ko, halere, hasia zen Pedro Manso argitararazte lanetan ("Nos assi lo hemos
comem;ado a hazer en nuestro üempo", idem 336 or.), Betolazaren
Doctrina (Bilbo: 1596) lekuko.
lrltsi zalzkigun idazlanak gehiegi ez diren arren, aski garbl lkusten da katea moduko bat osatu zutela Doctrina Christiana izenekoek
blzkalera ren alorrean, izan ere Betolazarenarl beste batzuk erantsl
baltzitzaizkion hu rrengo urteetan: Kapanagarena (Bilbo: 1656), N.
3
Zublarena (Donostia: 169 1), anonimoren bat , Martín Arzadunen
Doctrina Christianeen explicacinoa (Gastelz: 173 1; lruñea : 1758) ...
4
Horrenbestez, tradizioa, hanka bakarrekoa lzanik ere , sortuta zegoen bizkaleraz. Eta ondo gogoratuko zen horretaz literatur blzkalera
plztaraziko zuen aitzindarl nagusia: "Eun, da zazpl urte da, gure Alta
Rlpalda famaduaren Dotrlna, Ucenciadu Capanaga Mañarlco Sacerdote Jaunac, Blzcalco Eusqueran atara ebala " (Kardaberaz, "lracurle
blzcaitarrari" , Jesus, Maria, ta Joseren devociñoco Libruchoric atararico devociño batzuc, lruñea, 1764, 4 or.).
Beraz, erabllera zabala(goa), sistematikoa(goa) eta tematikoki
(2) "Y porque es conulnlente que cada Proulncla tenga la doctrina
Chrlstiana lmpressa en lengua paterna: y porque ay en la tierra Vazcongada
deste nuestro Obispado (orohar, lurralde euskalduna dela eta, Kalagorrlko
barrutl eklesiastiko-admlnlstratlboa bat dator mapa dialektologikoetan blzkalerarl dagokion esparruarekln) diferencia en el Vazquence del señorío de
Vizcaya, Prouincia de Guulpuzcoa, y Alaba. Estatuymos y ordenamos, que
los señores Obispos nuestros successores, hagan Imprimir cada año Cartillas de la doctrina Christlana en Romance, y en Vazquence, segun el vso de
las dichas Prouincias, para que los Curas tengan Cartillas en la lengua propia
de cada Prouincia " (lk. J . Urklxoren "Cosas de antaño. Las Sinodales de
Calahorra (1602 y 1700)", RIEV XIV, 1923, 335 eta hk.).
(3) lkus K. Mltxelenaren "Un catecismo vlzcaino del s. XVII", BAP 10,
1954, 85-95.
(4) Ez dirudi hanka bakar horretatik gehlegl aldentzen zirenlk "Durangoko deboto batek" argitara emandako Llburu Vlrgina Santissimien Errosario
santuena (lruñea: 1737) lzenekoa bezalakoak ere.
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anltza(goa) baino ez zltzaion falta bizkalerari letra larriko Tradlzlo bllakatu ahal izateko.

loturarik izaten, eta bal, aldiz, predikarl egokitzen zitzaizkien elizgizonen aurreiritzi , jatorri, ahalmen eta trebetasunekln .
lldo horretatik,

eta zabarkeriak gorabehera 6 ,

testu~

ezaguna da

Aurretiko gipuzkoarrak

Esan gabe doa alpatu politika tridentlarrean bazegoela sermoletarako erabakirik ere, oraindik goiz zen arren horrek idatzizko lanetan
izango zuen eraginaz ohartzeko. Lehengo slnodalek jasotzen dituzte
aglndu horiek ere:
"Que en Ja tierra Vazcongada Jos Sermones sean en Vazquence. Porque somos informados que en la tierra Vazcongada, y en
especial en algunos lugares, que la mayor parte dellos habla
Vazquence, los Predicadores por autoridad predican en Romance, y
no en Vazquence: de lo qual se sigue grande daño, y que la gente
que viene de las caserías a oyrlos como no saben Romance se
salen ayunos del 5ermon. Por tanto 5.5.A. Ordenamos y mandamos, que en los tales lugares, los Sermones se hagan en Vazquence, y los Curas no consientan otra cosa, so pena que seran castigados, y lo mismo guarden los dichos Curas quando declararen el
Euangelio" (ik. Urklxo 1923, 339 or.).

Bistan da sermoien arlo horretan ez zela gehiegi zehazten hizkuntz modalitatea. Askl zen, hortaz, "vazquence" -z predikatzea.
Guztiarekin, XVIII. menderako argl balno argiago geratuko zen
euskalkl batzuk txalroagoak, ulergarriagoak, unibertsalagoak eta, ondorloz, arimaren eglnklzunetarako aproposagoak zlrela beste batzuk
balno. Prestigioaren alorreko ohiko konstatazlo obj ektiboak, alegla.
Hegoaldean sermolrako euskalkiaren hautaketak -gaztelanlaz
egiten ez zenean, nosk15- berez ez blde zuen tokiko euskalkiarekin

(5) Larramendlk dloenez, ez zlren gutxl gaztelanlaz predlkatzen zltuzten euskaldunak, "y aun ha llegado la infamia a valerse de estos predicadores para que en muchos pueblos, comunidades de monjas y cofradías se
tenga por cosa de menos valer el que se predique en vascuence. Como
que el vascuence es solamente lengua para aldeanos, caseros y gente
pobre: diablura más pedudlclal no ha podido Introducirse en los púlpitos"
(Corografía, 1754: 1950, 304-305 or.). Antzeko zerbait ldatzia zuen, halaber, zazpi urte lehenago Mendibururen liburu ospetsurako prestatu gutu
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nean: "Slnlstérazo nal dlgute, aditzen dala Gaztelanla, are icasi ez dútenen
artean. Eztá hori egula: alpérren eráusiac eta aitzáqulac dlrade: hitz banácaren bátzuec adituágatlc alceác dáramatzi bésteac, eta Jaincóaren hltzarén
ogulá guelditzen da Euscáldunentzat cheatu báguez provechurlc gábea.
Baña eguia baliz ere, eztá lotsagarri hitzegu ln bear dlgutela Euscáldunac
Euscalerrietan, ez guzloc daquigun hizcúnzan, ez gure erricó, gure gurásoen
hlzcunzan, ez bularraréquln batean edósqui guenduen ta lemblcico gulnequlén hlzcúnzan; bálclcan Gaztelaüen hlzcúnza arrotzeán? [ ...]" (lkus Mendlbururen Jesusen Biotzaren Devocioan "Alta Manuel de Larramendiren carta
llbru onen egilleari bldaldua").
Horrezaz galnera, bazen sermoi-hlzkuntza gaztelanla erabili behar zuenlk ere,
kanpotik bldalltako predlkarl erdaldunak haln zuzen : "[ ...] el abuso de que
nos envíen a las comunidades de Guipúzcoa predicadores castellanos, que
predican al pueblo en castellano, con gran satisfacción de que son entendidos, siendo certísimo que de mil oyentes no habrá cincuenta que los
entiendan, para que saquen algún fruto; y todos los demás, o están dormidos, o están oyendo como si le oyeran predicar en griego" (Larramendl,
Corografía, 303 or.).
Dena den, gogoratu behar da horrelakoekln ere esker onekoak izan dlrela
betldanik euskaldunak. Andoaindarrak gogoratu bezala, san Frantzlsko Boda
(1 510-1572), jesuita bllakaturlk, Euskal Herrlra predlkatzera etorri zenean,
lnork gutxik ulertu arren, gaztelaniaz mintzo baltzen, erraz elkartu zituen
" Inmensos auditorios, en que lloraban todos y se compungían" (ídem) .
(6) Predikarien artean ez ornen zlren gutxl euskal-gaizto egiten zutenak edota hizkuntza behar bezala erabiltzeko bltartekorikjartzen ez zutenak:
"Alabañan guchic daqul bere jayaterrlco Eusqueraren erdiá, eta alpérrac
dlradén bézala, éztute lcasl nai gueiago, ta éztle nal béren burúai atsecabérlc emán. Baña onetatlc cer guertatzen dá? Daqulten pisca arequln, hltz
molcho, escúmen baten diña eztán arequin nola eclñ adierázo dltuztén
beren esacariac, badarasáte púlpltuan hitzera naasl bat, beiñ eusquéra, beiñ
erdéra, beiñ Latiñera, gucía lendatuá, ciqulnduá, baraustuá, ceñean dirudlén, igo diralá galñ artará enzúle gucien burlá egultera: ta arritú o i naz, nolá
aseó ta aseó, búlzaca ordú gasltoán áyentzat, bótatzen eztituztén andlcán
berá. Are gogalcarriena da, charlan óyec lcústea ta aditzea, nolá daudén
lsecáz ta muslnca Eusquéraz ederqui daquiénen jolasari, beiñ Nafarroaco
mlnzoadela, gueró Balzcalco verbá dongueá, bátean ausaz ere Goyerrlcó
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prezlatzen ziren sermoletan -urtero burutzen ziren mlsioetakoetan,
batlk bat- euskalki prestigiatuena erabili ohl zela, oro har glpuzkeratzat hartzen dena, jakina 7. Eta ez bakarrik predikariak "onena"
8
aukeratzen zuelako, blzkaitarrek berek -"onena" zelako, nonbait elizkizunetarako nahiago izaten zutelako balzlk: "Bizcaitarrac berac,
ascoc beñtzat gure Dlalectoan, berenean baño predlcatcea naiago
dute[...] : eta Bizcalco Predicadore asco gurean predlcatcera oitu,
edo eguin dlra [ ... )" (Kardaberaz, Eusqueraren berrt onac, 1761, 13
or.).

hlzqueta dezulá, béstean noasquiro Beterricoa; achurlárlen ta necazarlen
hltzera dála hura, basérrltarra dlrudizúla, ta mlllá onelacó astaqueria. Eztute
Icen obeágorlc mereci. Ayenatú bear guinituque guré hlzcúntza ederrá
gáltzen dlgúten h l~arlo motél charr óyec. Oraindlc eztazáute, Euscáldunac
Eusquéra duelá gauzar1c onena ta honragarrlena" lkus Mendlbururen Jesusen Biotzaren Devocloan "Aita Manuel de Larramendlren carta libru onen
egllleari bidaldua" l 747koa).
Hala eta guztlz ere, Larramendik berak zioen legez, aldatzen hasia zen
egoera: "No se puede dudar que de pocos años a esta parte se predica en
vascuence menos mal que antes, y que hay predicadores que en sermones morales predican absolutamente bien y con limpieza, y con gusto y
fruto de los oyentes. Así por lo común los misioneros en sus sermones, y
con especialidad los franciscanos misioneros de Zarauz, que a su mucha
virtud y observancia [ ...] han añadido el cuidado y trabajo de predicar un
vascuence claro, Inteligible, limpio y bien ordenado, según el carácter y
sintaxis de la lengua" (Corografía, 309-310 or.). Horlek dlra, haln zuzen,
beste tokl batean honela lrudlkatzen dltuenak: "[...] neronéc aditú ditudán
bátzuec, argul ta garbl mintzó diránac, ta Eusquerarl beren onetslarl bézala
darralzcánac" (lkus Mendlbururen Jesusen Blotzaren Devocioan "Alta Manuel de Larramendlren carta libru onen egllleari bldaldua", l 747koa).
(7) "En la Provincia (assi se llama por antonomasia Gulpuzcoa [ ...]) ay
un dialecto, que comparado con los demas puede decirse el mejor, más
Inteligible, y gustoso; y pudiera dar testigos desto en los otros dialectos,
que assl lo conflessan. Este dialecto es el unlco, que por todas partes esta
rodeado de paises Bascongados, de Bizcaya, Alaba, Navarra, Labort, y por
esso ha podido conservarse con mas cultura, y esplendor en lo hablado"
(Larramendl, Diccionario trilingüe, 1745, xxlx or.).
(8) "[...] el dialecto de Guipúzcoa, que es el más claro y que en todas
partes se oye con más gusto" (Larramendi, Corografía, 316 or.).
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Planteamendu eta jokamolde horle guztlak, halere, predikazio
hutsaren esparrutik kanporatzeko eta idatziaren arlora lristen hasteko
zorian zeuden . lzatez, elizako zaindariek "artalde"-aren salbazioa zuten beglen aurrean eta, ondorioz, aurrean egon ez zltezenerako
-urtaldirlk gehiena-, "ardi"-entzako "ibilgida" irakurterraz eta ulergarrlak eskalntzeko kezka agertuko zuten. Balna horietan nekez sar
zitezkeen sermolak bezalako testuak. Eta hori garbl ikuzten da literatura erlijloso guztian eta, nola ez, bizkaieraz ldatzitakoan .
Ondorioz, erlijiorako gida gisako horiek ez zlren sermolez osatu
aski berandu arte, eta, jakina, orduan ere, "arlma-zaln" -el helarazteko burutu zlren, eta ez irakurle - nekezale, nekazarl- arruntel.
Astarloari kasu eginez gero, behinik behin, berea da lehenengo
saioa9 : "lcusl dlra devocinoeco liburuchubac, balta lcasblde, edo
doctrinaco cartlllac bere; baña eztau oralndio argultara urten Sermoesco liburuc. Venturaz au lcusijagaz, viztuco dlra euzcaldun artlan
dagozan gulzon jaquitun asco; eta egunian baño egunlan icuslco dira
Sermoe, Verbaldl, eta lcasbide obiac" (Urteco domeca gustijetaraco
verba/di tcasbldecuac, Bilbo, 1816, zenbatu gabe: Zv) .
Astarloak bertan adierazten zuen legez, normalena zen "gida"
horiek katlxlma eta debozlo liburuen esparrukoak balno ez izatea.
Baina predikazloan erabili ohl zen hizkera ldatzlaren erresumara
jauzla eglteko gertu zegoen bizkaieraren soroetan.
Egia da, edonola ere, aurreko mendean egln zlrela hegoaldeko

(9) Ezaguna da urte berean argitaratu zuela Frai Bartolome Santa Teresa karmeldarrak arlo bereko gaiez - sermoiez- osatutako lehen lkaslkizunak
ere, nahlz eta egla ere den lehendabiziko ldaztaldl baten eskulzkribua
1807rako prestatuta zeukala . Honela zuritu zuen marklnarrak bere lana
1816ko argltalpenean "lracurliari" zuzendutako gutunean: "lcuslrlc, lracurlia,
zariana zarlala, ezdaucazula ceure eusqueeran pulpituan esateco cer lracurrlric, entero gulchl balno, gogoratu jatan, cristlnaubaren ERACUTSICO lau
zatljac pulpitotl esateco edo prediqueetaco lcasiquizuneetan lmlnl biar nitubala. Adisqulde ascoc aurreratu navee sail onl equitera. Esaten eveen, chito
asmo ona zala. Ta onera jaquinecua esucal errijetaco cura jaun ta elelsa-gulzonentzat. Neuc bere (sinlstu daiquezu, iracurlia, baderlchazu) ondo nerlchon egultlarl, al Izan ezquero [ ... ] Au aintzat artuten badozu, iracur1aac,
laster ateraco da blgarren zatija. Balta aren ondoric sacramentubac, credua
ta aita guerla bere. Baita guero .... " (Jaungoicuaren amar aguindubeetaco
lelengo basteen lcasiquizunac, l. zatija, lruñea, 1816, vi-vil or.)
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euskalkiak predikazio eta literatur hizkuntza bilakatzeko lehendabiziko aldarriak. Larramendiren hltzak izan ziren autoritatezko abiapuntu
esplizitua: "los predicadores vascongados [ ... ] si quieren predicar
con limpieza y fruto aprendan bien el dialecto del país en que
predican" (Larramendi, Corograña, 1754: 1950, 311 or.). Nahiz eta,
lan honi dagokionagatik, zehatzago adierazla zuen horl bera urte
batzuk lehenago : "Esta libertad de hablar, y escribir en todos los
dialectos, es la que yo quisiera Introducir en todos los Bascongados,
de manera, que el Guipuzcoano hablasse el Bascuence, y le escriblesse en su dialecto, que fuesse siempre el dominante, pero se
valiesse tamblen de los demas dialectos segun la oportunidad de
las circunstancias. Lo m ismo digo del Bizcaino, que usando de su
dialecto como dominante en todos sus discursos, y escritos, se
va lga de los otros dialectos: y lo mismo es del Navarro, Alabes, y
Labortano" (Diccionario trilingüe, 1745, xxviii or.; gurea da letrakera
etzana).
Aldarriak aldarri, eragin zuzenagokoa suertatu zen halere Agustín Kardaberaz predikariak Eusqueraren berri onac liburutxoan idatzi
zuena, hots, "arimen oneraco, Bizcaico, Nafarroaco, ta Guipuzcoaco
iru Dialectoetan escribitcea, guztiz premiazco, ta gauza chit bearra
1
da" (Eusqueraren berri onac, 63 or.; gurea da letrakera etzana) º.
Baina ez idatzi egin zuelako bakarrlk.
Herrletako m isioetan ziharduen predlkaria izanik, logikoa da
pentsatzea erraz emango zitzaiela entzute gehiago berak blsitaturiko
herrietan hitzez zabalzen zituen mezuei -batez ere, honako hauek
bezain garrantzitsuak baziren-, testuetan ldatzita inoren zain ge-

(10) Euskalkien idatzizko erabilpen premiaren aldarrla zehazteko, kontuan lzatekoa da egile hernaniarrak garai berean -l 760-l 76lean, aleglalruñean argitaratu zuen Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac liburuan
egln zuen oharkizuna, aipatu baieztapen horretan oinarrituz bestek ondoriozatuko zuten praktlka anitzaren eta lokalistaren aurkakoa: "[ ... ] orañdañoco
Euscaldunac bacecusten, ta orañgoac ere badacuste, ta eguia aitortu bear
da: Eusquerac usoaren faltaz, ceren Libru guchi diran, ta orlen usoric, eta
gogoric ez, Eusqueraz escribltceco gogoa quentcen duela. Escribitcea, guciac, eta bacoltzac nai duten erara, erraz ezta : edo gure eusqueran ecin
datequean gauza da" (Aita S. Ignacio Loyo/acoaren Egercicioac, 8 or.; gurea
da letrakera etzana). lkus hurrengo oharra ere.
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ratzen zlren aldarrikapenei baino. Sumatzekoa da, beraz, arimen eta
idaztearen kargua hartu behar izaten zuten elizglzonetako askok
behintzat Kardaberazen ezpainetatik izango zituztela horrelako berriak.
Baina ez zen hori hernaniarrak "arimen onerako" egln zuen la n
bakarra. Benetan sinesten den teoriari ondorio egokiek segitu behar
diotela eta, berrehala j arri zuen praktikan Karda berazek bizkaieraz
ldazteko luzat ua zuen aholkua . Ez edozein modutan, gainera, bere
esperientzia zabalean oinarrituta baizik: bizkaitar guztientzat baliagarria izan zltekeen bizkaiera komuna (betiere formetan " laburrena"
bilatuz, adierazten du berak) eskaini nahi izan baitzuen Dotrina Cristiana edo Cristiñau Dotrinea, bere Declaraciño /aburra gaz, delakoan11 (lruñea, c. 1762; l 783an berriro kaleratuko zen Tolosan,
ustez J. A. Mogelen eskuko "eusquera apaindubaguan").
Eta, horrela -gauza arrunta gure artean "barrukoel" dagokiena
" kanpokoek" egiten hastea-, bera izan zen literatur bizkaierak izan
zuen lehendabiziko aitzinda ria Astete horrekin eta handlk bi urtera
hiriburu berean kaleratutako Jesus, Maria ta Joseren devociñoco
libruchorik atararico devociño batzuc delakoareki n (176 orrialdekoa).

(1 1) "Blzcaitarrenzat urrentgo avisoa bear da" izenburupean beste lnon
baino argiago mintzatu zen Kardaberaz bizkaieraren txokokerlez eta berolek
liburuetaratzeko ezintasunaz: "Badacust ondo, Bizcai guztico Eusquera bat
izan arren, verbaren batzuc orl batzuetan, best eac besteetan oi dlreala.
Enzunaz lcusi, edo icasi dot, Orozco, ta Zeberioti Ochandianora, ta Plencla,
eta Machichaco aldeti Munguiara, ta onunz Verba batzuc, edo esateco moduac banaro, edo diferenteac dituezala. Bala Señorioco beste lecu zaba l
andi, eta bazterretan bere aimbeste Euscaldun euren modura nic ascotan
enzun, eta dlranac gustoz adietan nituan . Onetara bat bereala, edo lenengoan eguiten ezta; baia bearrac eragulten dau. Durango, ta Marquinati onunz
beste modurlc da; baia orrec eze bere esan gura ezdau. Alan Bizcaitar
guztiendaco almbat da Jartcea, edo sartutea, artcea, edo artutea, aguertcea,
edo aguertutea, eta orrelan besteac: guztia edo gucia, ceure, zure, gueure,
edo gure, Galdea, ltauna, edo /tandea . Era, guisa modua emen esaten
dogu, eta Bizcaian, leguez : zuen guisan, zuen edo zuec leguez . Cerren, edo
ceren, &c. Laburrena nlc escrlbletan dot; bala bacochac bere errico leguez
iracurri, esan, edo pronuncladu bear dau.
Errl guztietaco modura, ta guclen gustara Llbru batean escribitcea, ecln
izango dan gauza da" (Cristiñau Dotrinea, 112-14 or.).
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Kardaberazen aholkuak eta ereduak laster Izan zuten jarraitzailerik, lehena Bilboko Bartolome Olaetxea apaiza Izan zelarlk. Haren
dotrinak edizlo ugari Izan zituen denbora gutxian (Doctrina Cristianea
izenburuarekin, Gastelz: 1763, 1774 eta 1780; Cristinauben Dotrinia izenarekln, Bilbo: 1775; Gasteiz: 1785; Tolosa: 1787 ...).
Edonola ere, ez legoke gaizki oroitaraztea Kardaberazek ez zuela
zalltasun gehlegirik lkusten bizkaitarrek euskaraz lrakur eta uler zezaten: "Vlzcaltar asco gogotlc asl, ta beren modura, ta gurera chit
erraz, ta laster eguin dlra" dio Meza eta Comunioa izenburuarekln
ezagutzen den liburutxoaren "lracurlearl avisoa" delakoan, 4-5 or.
Oatorrlzko izenburua: Mezaco Sacrificio, ta Comunlo sagraduaren gañean Dotrina, Tolosa, 2 . ed., 1782). Are gehiago, honela anlmatzen
du lrakurlea - bizkaitarra barne, beti baltarama gogoan- glpuzkerazko
lanak irakur dltzan: "Animo bada, Cristau ona: lracurteari gogotic
ematen badiozu, eguiña dago guztia. Naiz Bizcaitarra, nalz emengoa
zerala : ltz guclac berealacoan ez adituagatic, laster orretara, ta ondo
adltcera egulngo cera" (Meza eta Comunioa, 6-7 or.).
Balna guztlarekln ere, eta hau da lan honen mottboa, bizkalera
hlzki larriz ldazten hasia zen "literatur tradizlo" bllakatzen ari zen
hura.

Gipuzkeraz idazten hasi zen bizkaitarra

Larramendl, Kardaberaz, Mendiburu eta Ublllos bezalako pertsonala handlen jarraitzaile aitortua, eta halen planteamenduekin bat
eglnlk, J. A. Mogel elizglzon jalotzez eibartarrak idaztearl eta, dagokigun tradlzlo-sorrerarako garrantzitsuago dena, argltaratzearl ere ekitea erabakl zuen, lehen lantxoen artean Kardaberazen Cristiñau Dotrinea "apalntzea" izan ornen zuelarik (Tolosa: 1783) 12 . lturriekiko
lotura gehiegl zuen egokitze-moldatze horl gorabehera, eta ondorengo bokazloaren jendaurreko frogaleku gisa ulertu ahal bada ere,
onartu behar da Mogelen benetako lehen lana -"orlglnala"- , lehena

(12) lkus X. Altzibarren "Kardaberazen blzkalerazko dotrina : l 783ko edizloa " In J. A. Lakarra (ed.): Memoriae L. Mitxelena Maglstri Sacrum. Pars
prior, Donostla, 1991, 259-276 or. Nolanahi ere, gogora bedl lehenagokoak
zlrela kaleratu gabe utziko zltuen halnbat sermol.
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eta argltaratua esan nahi baita-gipuzkeraz etorrl zitzaiola lrakurleari
handlk urte batzuetara.
Are gehlago, literatur arbasotzat hartu zituenekin zorrak uzten
ez hasteko, ausartuko ginateke esaten Kardaberaz txlt eredugarriak
berak eman zlola Mogeli gaiaren aukera eglteko motlboa, Eusqueraren berri onac llburutxoan honako hau ldatzl zuenean : " Gure Fede,
ta Legue santuac, ta Ja incoac naien dltuen Dotrlna galac, edo asuntoac, eta enzunle, edo auditorioac bearren dltuenac, dlrade, gueiena, Confesio, ta Comunio galzqui egulndacoen gañean" (Eusqueraren berri onac, 52-53 or.). Hasteko, beraz, Kardaberaz Izan zen
eredua, Kardaberaz, gidaria .
Horrela, bada, 1800. urtean J. A. Mogelen Confesio ta Comunioco Sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu bear dien Confesio ta Comunioari ondo eguiñac izaiteco liburuak
lkusi zuen argla lruñeko Ezkerro liburugllearen alargunaren etxean.
Azalean bertan eransten zuenez, "ateratzen du argulra Guiputz
itzqueran · Crlstau euscaldunen oneraco". Edozeln euskaldunentzat
haln zuzen, bizkaltarrak barne, baldln eta "nequezale edo langille"
baziren behlntzat.
Mogelek llburu hartarako normaltzat hartu zuen gipuzkera erabiltzea, eta ez zion formular! arazo itxurarlk lkusl. Areago, jendeak
"arrera ta gera ona eguiten badle onl, [ ...] argultaratuco ditut guerora altatu dltudan galen gañeco beste llbruac" ere (lx or.). Eta izan
zuen harrera onik, 1803ko Confesino Onan dloenari kasu eglten
baza10 13 , balna aipatu "beste llbruac" argltaratzeke geratuko ziren
halere 14 .
Hlzkuntzaz zerbait esan behar dela eta, Larramendi du izargi
arazo nagusietan. Hlzkuntz arazoak, dena den, erlijloaren esparrura
mugatzen dltu liburuaren "Eracurle euscaldunarl itz-aurrecoa" delakoan. Eta garbi ditu Mogelek irizpide orokorrak, bai maileguen au(13) "Neure biotzeco pocic andijenagaz lcusi dot, celan zabaldu dlrian
milla bat liburu Naparroa, Guipuzcoa, ta Bizcaijan. Jaquln dot Abade Jaun
ascoc lracurten dltubezala Eiessetan, ta nequezale ez guichic euren echeetan" (Confeslno Ona, lr).
(14) El Catequista bascogado edota, nahl bada, hura osatuko zuten
llburuklak blde zltuen Mogelek gogoan golko lerroak ldatzi zituenean.
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rrean ("Euscararen gañean cer esan dezaquet? Batzuec dituzu, dio
Aita Larramendi euscaldunean maisuac, gure eusqueran nal ez luqueenac beste itzcundeetatik itzcho bat ere. Eusquerari erachi zalzca
erdaldunetatic itz ez guchi; baña adituaz, ta oltuaz, eusqueracoac
bezaln ongui adltzen dlranac; ta oyec utzl bear eztitugu" 15, Confesio
ta Comunioco Sacramentuen gañean eracasteac, xi or.), nola hiztun
zabarren hizkuntz erabilpenaren aurrean ("Beste batzuec, dituzu premia gabe ta animencalte andiarequln euscara gucia galtzen duteenac, beln eusquera, beln latiñera, gucia baraustu ta ciquindua. Guchlc daqui bere jaleterrico eusqueraren erdia, ta alpertzen,
naguitzen, ta lotsatzen ere dira lcasten, ta galdetzen; ta guero
galtzqui esaca dablltza garbiro eusquera eguiten duteenac gatlc"
16
(Confesio ta Comunioco .. ., xli or.) .
Alabaina, idelen prosaratze zehatzerako bestelako itsasarglak
17
ditu Mogelek : "Mendlbururen eusquera [ .. .] da egulaz ta ltzac
garbiago ta eusqueratsuagoac Cardaverasen llbruetacoac baño; ala
ere onénac leen zabalagoan aditzen dlra esan dedan arrazoia gatlc.
Nlc ere oni jarraltu dlot alegu inez arrazol beragatic" (idem, xil l-xiv
or.).
Lau !erro gorago zehaztua zuen marklnartuak zertan zetzan arrazol hori, betiere, jaklna, euskalkien kontua ahazten ez zitzaiolarlk;
eta, nahiz eta aparteko garrantzirik eskaintzen ere ez zion, garbí uste

(15) lkus daitekeenez, zertxobait moldatuta dakartza Larramendlren jatorrlzko hitzok: "Beste bátzuec dituzu, guré Eusquéran nal ez luquéenac
beste hizcúndeetatic hlzcho bátere: eta onén bldéz epálten ta clatzen bézala
dlra jolaseán. Bédereco erguelqueria! Etzalteala zu malmetl. Eusquérarl erachl zálzca Gaztelanlatlc, LatJñeüc edó beste hltzcúndeetatJc hitz aseó; baña
adltuáz ta oituaz, Eusquéracoac bézaiñ ongul adltzen dlranac, eta óyec utzi
bear eztitúgu" (ikus Mendlbururen Jesusen Biotzaren Devocioan "Alta Manuel de Larramendiren carta libru onen eglllearl bldaldua", 1747 koa).
(16) lkus Larramendlren jatorrizko hltzak artlkulu honetan bertan, 6.
oharrean.
(17) Aurrerago altortuko duen bezala, "errazagoa ta garblagoa" irudltzen zaio Mogeli Ublllosek darabllen aditz-:)okoa; alabaina, "nola altatu dltudan beste euscaldunac dlran icen andlcoac, olen guisara nic ere conjugaclo
esana eguin det" (Confeslo ta Comunioco.. ., xvl or.). Jaklna, euskaldun
ospetsu horiek "Alta Larramendi, Cardaveras, Mendiburu, ta Labort eusqueraco libruguillac" (idem, xv or.) ziren.
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zuen "llbru onetaco eusquera izango dala aditua Gulputz gucian,
Vizcaico errl ascotan, ta Naparroa guelenean" (idem, xill or.) . Bere
hizkuntz eredua aukeratzeko arrazola, hortaz, uste horren inguruan
harilkatua eskainl zuen : "Cardaverasen llbruac aditzen errazagoac
dira Euscal-errietan Mendlbururenac baño. Onec ltz asco artu ditu
Napar eusqueratlc, ta nola urruti dauden bata bestea gandlc Naparroa, ta Vlzcala, ez ala Guiputzac (bada oec erdlan daude) errazago
egulten zaie Vizcaitarral aditzea Cardaverasen itzquera gulputz utsecoa, Mendlbururen guiputz-naparra baño" (idem, xiii or.) .
Egungo pasadizo ozplntsu askotan beza la, euskalkiek aurkezten
dicten arazoa -"atsecabe" dio Mogelek- bakoitzaren prestigio/desprestigio kontuekin lotuta dago: "au da enzutea Euscaldunac
18
gaitzqui esaten, ta aucitan becela batzuec besteaquin" ...
Nonbalt bakea nahiago hlzkuntz prestigloaren lnguruko hitzauziotan 19, eta tokian tokiko hlzkeraren alde atera zitzalon korolarioa:
"Aita Larramendl, ta Cardaverasec, gulputzac izanic, altortzen zuten,
etzequitela celn zan obeagoa : bacoltzac jarra! beza bere jaieterrico
eusquera; ordea ez galzqulric esan" (xiv or.; gu rea da letrakera
etzana).
(18) Egun bezalatsu gertatzen blde zen duela berrehun urte ere: "Guiputzac enzuten dutenean Vizcaitarren ltzquera, bereala aviatzen dlra esaten,
au dec eusquera zatar, astun, ta gogaitcarrla. Norc enzun belarriac estaldu
gabe?\/lzcaltar ascoc (ez erri gucletacoac) esango dizute gulputzac dlrala
fabañac beren ltzqueran, emacumen mingain zorrotzentzat ona dala, vizcaicoa guizontsuagoa. Asitzen dira qulñu ta slñuca; oec arpegulan ematen die
aiei, nion, cion, dlot, ta ala beste epa! moldeaquln. Alee berriz Vlzcaitarrai,
deutsat, neutsan, zeuntsan, esan juan, ez doc, bai doc ta onela beste itz
ascotan" (idem, xlv or.).
Au rrerago ere bada atsekaberako arrazolrlk: "Ez daqultenac uste dute Vizcai
gucian esaten dala: Ené, ara toroa plazaan manzania jaaten. Bllbotarren erdi
erdera erdl eusquera daucate Vizcal guclco euscaratzat Ez da o rdea ala "
(idem, X IV-XV or.) .
(19) Aurrelrltzlak, ordea, ongl barneratuta zltuen berak ere: "Eztltsuagoac dlra gulputzen ltzac; baña itzen eusqueratasun, garbltasun, ta eusquera legueen aldetJc, ez dio ecer zor Vlzcalcoac, ta Cardaverasen lrltzlan, abeto
gordetzen dlra eusqueraren regla edo zucen videac Vlzcalan, Guiputzean
baño" ( idem, xv or.).
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Aldi berean, aurreko baiezpen horrek oinarri sendoa eskalntzen
zion glpukeratik bizkaierara jauzia egiteko, aldez aurretik bere bu ruaren nolabaiteko kokapena egln behar izan bazuen ere: "Ez degu
erricoiac, edo errico amorean ichutuac izan bear. Nic guciac dauzcat
edertzat. Zatl bat nalz guiputza, ta beste zati bat vizcaitarra, ta bietara
cerbait eguin banaiz ere, guelago vlzcaico eusquerara nere vicitzarlc
gueiena emen lgaro dedalaco gendea i eracasten an imaco gauzaac.
Libru berau ipintzea uste det Vizcaico eusqueran ere" (xiv or.; gurea
da letrakera etzana) .

Bizkaierarako zubia igarotzen .. .

Bizcaico eusqueran iragarritako liburuak ez zuen hiru urte pasatu arte argia lkusiko. Eta ikusi ere, Gasteizen ikusiko zuen argia,
testua eta gaia egokiturik eta orrialdeetan ere bizikl laburturik zihoala .
lzenburuan adierazi bezala, Confesino ona edo ceimbat gauzac
lagundu biar deutseen Confesinuar/ onda eguiña izateco zen gai
nagusia eta, aurrekoan ez bezala, honako honetan komunioari bu20
ruzko guztia muskilduta uzten zen . Autoreak berak aitortzen du gai
murrizketarena atariko "Berba-aurrecua iracurle Bizcaitarrari" delakoan: "Orra nos aguertuten nachatzun aspaldi onetan escatuten
cendubana emotera, ta zan quiputz eusqueran arguitu dodan Confesinuaren gañeco Liburuba" (zenbatu gabeko lr orrialdea). Hitzaurrearen amaieran, hala ere, liburuari falta zaion gaiarekin idazlan berri bat
osatuko duela aginduko du idazleak: " Bizcaitarrac artuten badeuste
llburu au, aguertuco dot onen ondoren bere lagungarrltzat Comunino onaren gañecua" (idem, 3v) .
Ez zen, ordea, Mogel gehiegi fidatzen bizkaitarren blbliomanlaz,
bizkaitarren euskaltzaletasuna glpuzkoarrena balno txepelagoa ikus21
ten baitzuen eibartarrak : "Nlc icusi baneu blzcaitarretan eusqueria-

(20) Eta horrezaz gainera, "cerbalt laburtu ditut luclac cirudijezan lracaste, edo Doctrinac" (Confesino ona ... , lv).
(2 1) "(...] llburubac urtengo dau escuor, ta chicarraguac, merquiaguaz
ostian. iCe poza nlria enzuten badot blzcaltarrac alcarren leijan dendatuten
diriala erostera llburu au, ez biotza imlniric daucadalaco saldu erosijetaco
irabaztetan, ta bay diruba aurreratuten dabeenac liburu onen aguermenera
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ren zaletasun quiputzetan necusana, ez ni ntzan ain esquer dongacua izango, cein da ichico nituban barurlc neure bizcaitarrac, Jangoicuaren berblaren ogui ederra zabaldurlc atzeco, ta arrotz leguez
egu itenjatazanetan" (/dem, l r) .
Gainera, ez zitzaion Mogeli larriegia iruditzen bizkaitarrek gipuzkerazko testuen aurrean ha r zezaketen inpresioa, eta, egia esan,
premiarik gabekoa eta opari modura eskainia izan zen honako
bertsio berri hau . lzatez, "Quiputz eusqueria ondo aditutia" "bizcaita r
barrucunetzat gach" irlzten bazion ere (idem, 1r eta 1v), "verba
ascatu adltuten ez dirianac, adltu oy dira lotu ta catetuta dagozan
bestiacaz batera" (idem, 1v) .
Guztlarekin ere ("alan bere" dio berak), "ipiñi dot Liburu bera
bizcaico eusqueran" (idem, 1v). Arrazoiak, beraz, ez ziren ulertezlntasun eta distantzla dlalektologlkoen esparrukoak, inondik ere.
Zinez pentsa liteke bizkaieraz idatzi eta argitaratzeko erabakian
"neure adlsquide andi, ta gauza onétan, neure biarlagun leguez
eguiten dan Aita Fray Pedro Antonio Añibarro Zarauzco Colegio A.
San Franciscoco Ordean Misionarijac bizcaitarrentzat atera daben
liburu chicar, baña urre guztiac baño guelago balio dabena" (idem,
22
Zr eta Zv) ere erabakiorra suertatu zela . Orobat, " misionari virtute
andico, ta eusquera zale" zen Kardaberazen ospeak eta haren hitzen
pisuak ere hautuaren zuritze aproposa ziruditen, eta ez alferrik testuratu zltuen Mogelek hernaniarraren Eusqueraren berri onac liburuaren 12-13 . eta 63. orrialdeetako lerro zlrlkatzaileak.
Baina, guztiaren ga inetik, bizkaieraz idazteko hartu zuen nekearen bene-benetako arrazoia xalotasun handiz isuri zitzaion markina-

co, calterlc Izan ez daguijen, oztu ta atzeratu ez ditezan Urrenguetaraco!" (Confesino ona .. ., l v).
Nolanahi ere, "Abade Jaunel jagoque erosi eragultia onelango llburubac
euren ErrUetaco nequezale iracurten daquijenai. Diru guichlren costubaz
eguingo ditubez lrabacl andijac euren arimetaraco. Lagunduten ezpajaque
onetán, ez dabee barriricjaquiten; jaquinarren, ez daquije nun erosi " (idem,
4r) .
(22) Esku librua delakorako egin zuen euskalki-hautua (la batera, " Nafarroaco euscaran" eskaini zuen lruñean bere Cristau Dotriña) Mogeli bezain
erabakigarrla suertatu bide zitza ion Añibarrori ere aurrerantzean.
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rrari: "atseguln emoterren" lehendabizi (azpimarratu beharreko arrazoia, alegla) eta, blgarrenik -horrelako liburuetan haln ongi lkusia ez
den apeta hutsaren arlotik ateratzearren, erantslko genuke guk-,
"gauza aln blarrac itsatsi dltezan obetó blzcaitarren blotzetan" Qdem,

beste estilo bateko liburu batean erakutsi behar baltzen, prlntziploz
xede kateketikorlk ez zuen batean, haln zuzen.

lv).

... eta Peru Abarka sortzen

Ezln ahantzl dalteke Mogelen bizkaierazko lehen llburu argitaratuak23 gauza azplmarragarri zenbalt zeramatzala hala bere baitan
nola lnguruabarretan, lehena eta nonbait garrantzltsuena, literatur
blzkaierak eskalnlko zuen liburu handienaren garalkldea gertatu zelarlk. Izan ere, ez blde da zalantza gehlegirlk Peru Abarkaren ldaztaldiarekin kolntzidltu zuela Confesino onarenak, luzeago edo laburrago,
gehiago edo gutxlago, bai baituridl Mogelek lan blak Izan zituela
24
denbora berean gogoan eta, agian, mahai galnean ere .
Are gehlago, esan liteke Peru Abarkaren gala ere Confesino
onaren baltan lrudlkatzen/iragartzen dela modu xume batean - hein
batean a contrariis bada ere-, Mogelek honako hau ldazten duenean : "Nic gura baneu apaindu bere eche ta uchaan daucazan bichi,
ta jancl ederracaz, apaindubaguac utengo leuque erdera ascoc
baño; baña (... ] ez dotjanclco jaiegunetaco soñocuacaz: esan gura
dot, ez dada/a lracatsico noraño elduten dan bere ugarltasuna berbeetan " (Confestño ona, Zr; gurea da letrakera etzana). Mogelek ez
zuen egokl lkusl guztlz praktlkoa Izan behar zuen ellzllburu batean
25
hitz eta hlzkuntz eralketarik egitea , erakusten hastekotan, hori

Marklnarrak segidan erantsi bezala, bizkaleraren hlzkuntz aberastatunaz ohartu nahi zuenak aski zuen Añlbarro adlskldearen "liburu chlcar, baña urre guztiac baño guelago balio dabena" -ri (idem,
2v) begiratu bat ematea. Han erraz baino errazago "ediroco dau [ .. .]
Bizcalco eusqueran edertó adierazo leitezala esan blar dirían gauzaac verba, nequezaleen aoetan dabilzanacaz" (idem; gureak dira letra
makurrak). Ez dlrudl gaineratu behar denlk horretan bertan datzala
Peru Abarka-ren hazia, eta horren inguruan mamituko dela llburua .
Balna Basarteko katedradunaren berezko j aklturia eskalntzen
duten sel autu edo dlalogoak alboan utzlrlk, blhoa oharpen bat artikulu honetara erakarrl gaituen erlijio-premlen lnguruan eratutako
ldatzlzko blzkaleraren tradizioaren idelarekln lotuago agertzen dena.
Llburuaren "Prólogo al lector vizcaíno"-n adlerazltakoarekin bat,
azken autua den "Diálogo entre dos amigos eclesiásticos, el P. Fr.
Pedro de Urlija y D. Juan de Zandija" lzenekoak Peru Abarkaren
lrakurketatik ondorlozta zitekeen inpreslo orokor bat errotik ezabatzeko funtzioa du, batetik, eta konkluslo praktlko bat eskaintzeko
xede argla, bestetik, bi-biak, erantsi beharrik ez dago, literatur bizkaleratzat ezagutuko zena sustatzeko aldarrl glsa uler litezkeelarik26.
Lehenengoarl dagokionez, beraz, eta liburuan zehar isurltakoa
nahl ez bezala interpreta ez zedin, euskarak Basarteko abarkadunen
kulturarako ez ezik, goi mailakotzat hartzen zlren esparruetarako ere
balio zuela erakutsl beharra zegoen 27 , hau da, kultura klaslko garala-

(24) Honela dio 1802ko otsallaren 26an Vargas Poncerl lgorritako gutunean: " [ ...] he trabajado una obra de Diálogos vascongados entre un rústico
casero y un cirujano callejero. Tendrá la obra como unas doscientas ó más
páginas en 4°" (lkus X. Altzlbar, Bizkaierazko idazle klasikoak, Bllbo, 1992,
180 or., 35 7. oharra.

deutseez b
elaarrijak llburu onetan lrakurriko ditubeen berba arrotz ta naastekuak [ ...]
Baña [ ...] esan danetik ezagutuko da zegaitik llburu onek urteten ez da ben
euskeera garbijaguan. Arlmako ondasun ta mesedlak blllatzen ditut. Orretarako nai dot guztiak altu naijeen. Jangoikoarl eskerrak, egunoro urtengo
dabee oraln, euskeerara zaletu ta ondo lkasteko gel ugarijak [ .. .] orduban
urtengo dabee llburu barri, euskeriaren lora ta ondasunez betlak" (In Baserritaar jakitunaren etxeko eskolia, 2. ed., 1845, oraln 1991, 23-25 or.)

(25) Haren !loba Juan Jose Mogelek ere berdlntsu jokatuko zuen
18 16an, Bllbon, argltaratu zuen Basserritar nequezaleentzaco escolia llburuarekln. "Berba aurrekua"-n dioenez: "Euskaldun askori mlñberatuko

(26) Solasklde bien hitzak batean hartuz, honela lerrake halen leloak:
"Atera ugarl liburu euskerazkuak [ ... ] Liburu euskera garblkuak [ .. .]" (Peru
Abarka, 1990eko edizloa, 176 or.).

(23) Gorago adierazl bezala, lan honetan ez da alntzat hartzen Mogelek
egokitutako "astetea", Kardaberazena balta funtsean .
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ren egile ziren "erromarrak ltxi deuskubezan berbeeta goratu ta
apaindubenak [euskaraz emanez], jakln daien guztiak guztirakua dala
euskerea " (Peru Abarka, 1990eko edlzloa, 177or.), Llzardiren "noranahlkoa"-ren parekoa, alegia. Eta hori haln zehatz eta latindar ldazleen testuen bitartez erakusteko arrazoia fr(al-de)ak berak altortzen
dio lrakurleari: "Sinistuko ez eben bizkaltarrak bestelan euren euskerea zala aln aberats ta apaingarria" (idem, 197 or.).
Bestalde, eta behln aurreko puntuan finkatuta uzten zelarik ellza
eta erlijioaren arloko gauza garaietarako ere ballagarria zela euskara,
elizglzonekln akullua erablltzea balno ez zltzaion geratzen erlijio-glzon
markinarrarl.

rago, "Atera ugarl llburu euskerazkuak. Oneel egln gau ta egun
legez; dendatu lrakurtera lotutasun baga, ta denpora gitxi barru ikasiko lltzate euskera ondo berba eglten" (ldem, 176 or.). Eta,
diskurtsoa ren hariarekin segltuz, suposatu beharko da balta euskaraz ondo ldazten ere .
Tamalez, zegoklon garaian irakurleenganatua lzatea balno ez
zitzaion faltatu gure Llteraturaren erraldoi honi, besteak beste llteratur bizkaleraren hasiera-zikloa koherentzlaz osoturik eta ohorez itxlrlk
gera zedin. Balna ezaguna da, Jalnkoen madarikazlo ezezagunen
batengatik nonbait, Euskal Llteraturak ezln duela bizitza honetan normalkuntza egoerarlk izan.

Horrela, azken autuak ezin lotura handiago izango du euskaldun
ellzglzon ospetsuek erakutsi zltuzten hlzkuntz erabileraren inguruko
kezka zehatzekin. lzatez, autuan, Larramendlk aspaldian agertutako
kezka mahalgalneratzen da fr(ai-de-)aren eskutik: "Sarri alkarregaz
berba egin dogu, Bizkalko jaun, abade ta nlk legezko soñokoa darablllen askoren nagltasun, alperreria ta ardurarlk eza euskerea lkasteko liburubakaz bururlk ausl baga [... ] Blzkalko [ ...] Abade askok
nazaude, ta gitxl gltxl batzuk baño aurkitu ez ditut euskera zaleak.
Gura leukee jakln; baña neke baga, atsurlarl alperrak legez" (/dem,
173 or.).
Egoera kezkagarrl horretatik ateratzeko aholku praktikoa, bada,
garbia da: "dendatu blar gara [ellzglzonok], erdera usaiñak ltxlrlk,
nekezarl euskaldun utsak lrakatsl deuskuben glsaan berba egltera
garblro, ta autortu eragin biar deutseegu abeto aituko galtubela
geure olaglzon, arotz, arglñ, errementarl eta baserritarrak elexaan
agertuten garianian lkasl biar ditubenak irakasten, erdi erdera ta erdi
euskera beste euskaldun txar askok diadarrez diardubenlan baño"
(idem, 173- 174 or.).
Behar dituzten erantzun zehatzak ere ez dira falta, Fr(ai-de-)aren
ezpainetatik isurtzen den bezala: "ltxl eglozu erderati euskerara blurtu guriari; [ .. .] Entzun eglezuz nekazareal euren esakuneak; ikasl
egizu euskerea eurak ganik; egin zaite euskera irakurten, ta urte
bete barru urtengo dozu euskaldun " (/dem, 175-176 or.). Eta aurre-

(27) "[ ...] ta alan lkuslko da euskerlak baditubala berba bizkor, apalndu,
zoli ta adiutubak gauza goratubak azaldetako" (idem, 178 or.).
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