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hitzaurrea 
Bingen Zupiria Gorostidi

Kultura eta Hizkuntza Politika sailburua

Juan Irazusta: pertsona, garaia eta idazlana
Hiru ideia horiek jorratu ditu ikerketa lan honek. 

Idazlea bere testuinguru soziolinguistiko nahiz politikoan 
kokatuta ulertuko dugu garai hartako euskal gizartea. 

Eta garai honetan euskarak zituen erronkak ezagu-
tzeko bidea eman digu ikerketa lan honek. Gipuzkoan 
kokatuta, xviii. mendeko euskal literaturgintzaren piz-
tualdi baten, hain zuzen. Gipuzkoako hizkera erdigunera 
eraman eta bateratzeko saiakera egin zuten euskal idazleen 
testuinguruan. 

Lan honen egilea da Olatz Leturiaga Angoitia. Euskal 
Hizkuntzalaritza eta Filologiako doktoregaia da. Euska-
razko testuen eta euren testuinguruaren azterketan aditua. 
Eta egiaz, pozik gaude eskuratu dugun ezagutza berriarekin. 

Alkizako idazle honen testuak ibilbide luzea egin 
du bereziki hurrengo belaunaldietan egin den euskararen 
transmisioan. Dotrina baten itzulpena izanda, bereziki 
Gipuzkoako testuinguru erlijioso euskaldunean azken bi 
mende pasatxoan gehien erabili, irakurri eta ikasi den tes-
tua izan baita (50 ediziotik gora izan zituen). Gipuzkoako 
herri hizkerara gehien hurbildu den idazlea izanik, gertuko 
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hizkera izatea, irakurtzen erraza eta erosoa. Herritar arrun-
tarentzako euskara gertukoa erabili zuen idazleak. 

xviii. mendeko euskal idazle ezagunen testuinguruan 
kokatzen bada ere, ez da horren ezagun euskal ikasketetan.  
Bere obra eta lan honen egitekoa horixe da, hain zuzen. 
Irazustaren heriotzaren 250. urteurrena ospatzen den ho-
netan, Alkizako idazle honen lana eta bere testuinguru 
soziolinguistikoan egindako ekarpena berritzea nahi izan 
dugu liburu honen bitartez. Gipuzkoako hainbat eta hain-
bat haur eta gaztetxok, helduk eta adinduk euskaraz iraku-
rri eta ikasteko liburua izan da Irazustarena. 

Alkizako Udalaren proposamenari erantzunez, Irazus-
taren testuingurua eta obra ezagutzeko beste urrats bat 
eman dugu lan honen bitartez. Euskal ikasketetan, ekarpen 
bat gehiago. Euskal literaturaren gaineko ikerketak beha-
rrezko ditugu gure historia soziolinguistikoa eta corpusa 
hobeto ezagutu ditzagun. Euskarari eta bere testuinguruei 
buruzko ezagutza ezinbestekoa dugu etorkizunera begira 
jartzeko ere. Oraindik orain, euskal literaturaren historiaz 
dakigunetik asko ezagutu badugu ere, hainbat eta hainbat 
euskal emakume eta gizonezko sortzaileren bizitza nahiz 
obrak ezkutuan daude. Aurreak erakusten baitu atzea nola 
dantzatu, eta honetan garela pozik gaude lan hau gauzatu 
eta argitzera emateko egin den bideagatik. Alkizako Uda-
lak emandako lehen urratsak pizgarri izan dira guretzat, 
eta honetan garela, gure iragana gehiago eta hobeto eza-
gutzeko azterlanak sakontzen jarraituko dugu.
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sarrera
Andres Urrutia
Euskaltzainburua

Euskararen eta euskal literaturaren historian une adierazga-
rria da xviii. mendearen lehen erdia. Ordura arte, xvi. eta 
xvii. mendeetan, Iparraldeko idazleak eta hizkuntza-mol-
dea izan ziren eredua eta itsasargia euskara idatziaren espa-
rruan. Garai hartan, Gipuzkoan preseski, beste molde baten 
sorrera gertatu zen non Manuel Larramendiren figura gai-
lendu zen, Mendiburu eta beste idazle batzuk ahaztu barik.

Korronte nagusi horretatik kanpo ageri zaigu Juan 
Irazusta Alkizalete, euskal letretan Hernialde aldeko erretore 
gisa ezaguna, nahiz eta alkizarra izan jaiotzez eta Alkizako 
erretore hil. Bere lan bakarrak, Gaspar Asteteren katexima-
ren itzulpenak, Larramendiren El Imposible Vencido. Arte de 
la Lengua Vascongada lan mardularen argitalpena eta 10 urte 
geroago ikusi zuen argia, 1739an, eta Andoaingoaren Di c
cionario Trilingüe delakoa baino sei urte lehenago. Irazusta 
ez zitzaion lotu haize berriek aldarrikatzen zutenari, ondo-
rioz bere obra bigarren edo hirugarren mailakotzat jo izan 
da euskal literaturaren historian publikatu eta une beretik. 
Hara zer dioen Larramendik Mendibururi honen kexuaren 
aurrean (Tellechea Idigoras, Jose Ignacio. (1990). Manuel de 
Larramendi, S, J. Escritos breves. Kutxa, 163-164 or.):
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[...] que no puede imprimirse con ese nombre, 
sin que luego lo mientan los bascongados, a lo menos 
acá en Guipúzcoa, porque ya tienen modernamente 
traducido el de P. Astete por el Rector de Hernialde, 
y haviendose acabado la impresión 1ª, ha echo otra 
segunda, y en los lugares y casas saben el Astete en 
bascuence, y no tiene más defecto esta traducción de 
Hernialde que no ser tan limpio como pudiera su bas-
cuence.

Fama horrek Irazustaren obra pertsegitu izan zuen ar-
gia ikusi zuen bi mendeetan zehar. Izan ere, Irazustaren 
itzulpena izan zen euskarazko lehen bestsellerra; 40 edizio 
inguru izan zituen 1939an Lazkaoko beneditarrek atzena 
egin arte eta Gipuzkoako neska-mutikoen dotrina nagusia 
izan zen xx. mendearen erdira arte. Oraindik bizirik dau-
den alkizar batzuk haren dotrinarekin ikasi zuten, egilea 
alkizarra izan zenik ez bazekiten ere.

Honetaz guztiaz ari zaigu Olatz Leturiaga liburu ja-
kingarri honetan. Badu nora jo xviii. mendeko Gipuzkoako 
gizartea, bertan euskarak zuen tokia eta gure hiz kuntzaren 
garapena jasaten ari zen iraultza ezagutu nahi duenak. Ja-
kina, Irazusta nor zen eta zer ekarpen egin zuen argi utzita. 
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atarikoa
Inaki Irazabalbeitia Fernandez

Alkizako alkatea

Juan Irazusta pertsonaia ezezaguna da euskal herritar ge-
hienentzat, ia guztientzat ez esatearren. Euskarari edo 
euskal literaturari buruz interes bizia dutenen artean aurki 
daitezke Juan Irazustaren berri duten gutxi horiek.

Alkizar gehienok ere ez-jakintasunaren zaku horretan 
sartzen gara. Udal taldean Juan Irazustaren heriotzaren 
250. urteurrena gogoratzeko ekimenen bat egin beharko 
zukeela herriak proposatu nuenean, nire kideek mus-aur-
pegia jarri zuten zuzen-zuzenean. Alkizaren historiari 
buruz eta Juan Irazustaren bizitza eta testuinguru fami-
liarra sakon aztertu duen Pello Joxe Aranburu herritarrak 
ere aipatzen du bere ustekabea Irazusta alkizarra zela jakin 
zuenean. Honela dio: 

Bi mendetan zehar, ia Gipuzkoa osoko milaka 
haurrok buruz ikasi genuen dotrina hori, makina bat 
aldiz, kostata eta beldurrez josita. Ez genekien haur-
tzaroko dotrina hura alkizar batek prestatua zenik.

Ez da harritzekoa, Irazustak berak Hernialdeko  
erretore gisa aurkezten baitu bere burua obraren tituluan 
bertan.
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Herri handiek historian edo artean arrastoan utzi du-
ten herritar ugari izan ohi dituzte. Gureak bezalako herri 
txikiek, are gehiago nekazari-ingurukoak badira, nekez 
izan dituzte jaioterriari tornuia eman dioten pertsonaiak, 
nahiz eta inoiz horrela izan bada ere, Araozko Lope 
Agirreko kasu. 

Besteek egingo ez dutelako, guri dagokigu herriak 
eman dituen izar apur horiek ahanzturatik ateratzea eta 
merezi duten distira ematea. Arrazoi horrexegatik eraba-
ki du udalak Juan Irazustaren heriotzaren 250. urteurrena 
aitzakia egokia dela Juan Irazusta purgatoriotik ateratzeko 
eta bere sona xxi. mendera ekartzeko.

Liburu hau ahalegin horren emaitzetako bat da; ez 
bakarra ordea. Halaber, Irazusta eta bere garairi buruzko 
erakusketa ibiltaria antolatu da; Euskaltzaindiak bere hi-
leko bileretako bat egingo du Alkizan 2022ko uztailaren 
22an eta udalak idazlearen jaiotetxean plaka bat jarriko du 
oroigarri moduan.

Sarrera labur honi bukaera emateko Irazustaren ome-
naldia posible egin duten guztiei eskerrak ematea geldi-
tzen zait. 

Lehenik eta behin, liburu honekin eginiko enkargua 
egoki, artez eta zintzoki bete duen Olatz Leturiaga An-
goitia UPV/EHUko doktoregaia eskertu nahi dut lana ez 
baita xamurra izan. Monografia bikaina egiatan! 

Bigarrenik herri-erakundeen elkarlana eskertu nahi 
dut. Garbiñe Mendizabal Mendizabal, Gipuzkoako Foru 



—13—

Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendariak ideia 
planteatu genion une beretik bere egin zuen gure propo-
samena eta berak hartutako konpromisoak egin du posible 
Irazustari buruzko erakusketa atontzea. Eusko Jaurlaritza-
ren Hizkuntza Politikarako sailburuordetzaren Hizkuntza 
Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendari Josune Zabala 
Alberdik ez zuen dudarik izan liburu hau atontzearen kos-
tuak bere departamentuaren kontura hartzeko.

Last but not least, nire etxea ere baden Euskaltzaindiari 
eskerrak eta graziak. Alkizarrontzat ohorea izan da gure 
hizkuntzaren erakunderik behienena herrian hartzea.
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1. 
sarrera

Liburu honetan, Juan Irazusta idazle alkizarrari eta haren 
1739ko obrari buruzko zenbait datu emango dira. 2022an 
250 urte bete dira Irazusta hil zela, eta herriko idazlea 
omentzeko liburuxka bat egin nahi zuen Alkizako Uda-
lak. Euskal Filologian gabiltzanontzat, idazle ezaguna da; 
izan ere, xviii. mendeko Gipuzkoako euskara ezagutze-
ko lekukotasun gutxietako bat da hark idatzitako 1739ko 
dotrina. Alabaina, xix. mendeko batzuek ez zuten begi 
onez ikusi hark egindako Asteteren dotrinaren euskarazko  
itzulpena, «euskara txarra» zerabilelakoan. Agian horrega-
tik, ez zaio behar besteko aitortzarik egin Irazustari. Be-
raz, haren heriotzaren urteurrena une egokia izan daiteke 
nor zen eta zer egin zuen gogorarazteko, baita iraganeko  
usteak gainditu eta merezi duen omenaldia egiteko ere.

Egilearen datu biografiko batzuk emango ditut ha-
sieran, Juan Irazusta nor zen jakiteko. Ondoren, xviii. 
mendeko Gipuzkoako gizartearen ikuspegi orokor bat 
eskainiko dut, haren lana ulertzeko beharrezkoa baita ga-
raiko testuinguruan jartzea; gizarte hartan euskarak zuen 
lekuaz ere jardungo dut, lotura zuzena baitu Eliza kato-
likoa dotrinen euskarazko itzulpenak egiten hastearekin 
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juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

eta xviii. mendearen erdialdean sortutako literatura-mu-
gimenduarekin. Atal bat eskainiko diot Larramendik eta 
haren jarraitzaileek sortutako literatur gipuzkera deituri-
koari: Irazusta mugimendu hori hedatu baino lehenagoko 
autoretzat har badaiteke ere, litekeena da haren lanaren 
kontrako iritziek lotura izatea xviii. mendean eta batez 
ere xix.ean nagusitutako hizkuntza-joera eta ildoekin, eta 
ez benetan itzulpen txarra izatearekin. Hori guztia azal-
du ondoren, Irazustaren 1739ko testuko euskara aztertze-
ko lehen saio bat egingo dut: beste daturik agertu ezean, 
pentsa daiteke xviii. mendean Alkiza inguruan egiten zen 
euskara dela, neurri batean, bertan islatzen dena. Jarraian, 
ohar batzuk eskainiko ditut alkizarrak erabilitako euska-
raren kalitateaz eta erdararekiko loturaz, eta bukatzeko, 
1739ko dotrinak hurrengo urteetan izandako edizio eta 
argitalpenen aurkezpen laburra egingo dut. Liburuaren 
amaieran, irakurleak eskuragarri ditu 1739ko dotrina-
ren irudiak. Loiolako Euskal Liburutegian gordetzen da  
lehendabiziko ale hori, edo, hobeto esanda, guk ezagutzen 
dugun lehendabizikoa; bertara joan eta nik neuk jatorriz ko 
aleari ateratako argazkiak dira liburuaren bukaeran erantsi 
ditudanak.

Liburuaren mamira joan baino lehen, ondoan izan 
ditudan hainbat pertsona aipatu nahiko nituzke: hasteko, 
eskerrak eman nahi dizkiet Lourdes Otaegi eta Blanca 
Urgell irakasleei, Alkizako alkateak lan hau egiteko asmoa 
adieraztean, nirekin gogoratu eta nigan izandako konfian-
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tzagatik. Era berean, beren oharrekin lan hau txukun tzen 
eta hobetzen lagundu didatenak eskertu nahi ditut: berezi-
ki, Iñaki Camino eta Blanca Urgell irakasleak eta Inaki 
Irazabalbeitia alkatea, baita Hizkuntza Kalitatearen Beha-
tokiko (hizbea) teknikariak ere. Horiez gain, ezin lagun-
garriagoak izan dira Pruden Gartziak Irazustaren 1739ko 
dotrinaren inguruan emandako informazioa eta bestelako 
aholkuak. Azkenik, zinez eskertzekoa da Loiolako Euskal 
Liburutegiko Olatz Berasategiren eskuzabaltasuna eta la-
guntza, 1739ko alearen argazkiak liburu honetan eranstea 
ahalbidetu baitu.

Nolanahi ere, argi utzi nahiko nuke liburu hau Juan 
Irazustaz eta hark egindako lanaz gehiago jakiteko lehen 
saio bat baino ez dela, idazle alkizarraren omenaldi mo-
dura egin dena. Hala, beharrezkoa izango da etorkizunean 
azterketa sakonago bat egitea, lanean zehar azaletik aipa-
tuko ditudan zenbait alderditan sakontzeko.1

1 Lan honek Monumenta Linguae Vasconum 6: Avances en crono
logía de la historia y la prehistoria de la lengua vasca (PID2020-
118445GB-I00) ikerketa-proiektuaren babesa jaso du. Nire 
doktore-tesiaren gaiaren barrenean sartzen den heinean, Eusko 
Jaurlaritzak emandako doktoretza aurreko programarako la-
guntza (2021-2022) ere izan du.
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2.  
egilea eta ingurune historikoa

2.1. Juan Irazusta Alkizan

Alkizan jaio zen Juan Irazusta Alkizalete (1688-1772). 
Aita, Aginaga baserriko Juan Bautista zuen, herriko 
arotz-hargina izandakoa. Ama, berriz, Alkizalete etxe-
ko Katalina Alkizalete. Sei kide ziren familian, gurasoak 
eta lau seme-alaba: Maria Josefa, Martin, Martin Jose eta 
Juan bera, lau anai-arrebetatik zaharrena. Mendia izene-
ko etxean bizi izan zen familia osoa, orain Mendiko Etxe 
denean. Geroago, Maria Josefa Alkizako Etxabe baserrira 
ezkondu zen, Martin Hernialdeko Igor baserrira, eta Mar-
tin Jose Errezila; Juan, berriz, apaiz sartu zen (Aranburu 
2001: 436-437).2

Bi familia boteretsutako gurasoen semea zen Juan 
Irazusta: esan bezala, alde batetik, Aginaga baserriko 
irazustatarrak zituen ahaide, eta beste aldetik, Alkizaleteko 
alkizaletetarrak. Aginaga baserriaren sona eta distira na-
barmentzen ditu Aranburuk (2001: 413). Badirudi 1658 

2 Oilategitik Alkizako herri-aldizkarian Aranburuk idatzitakoa 
ere eskuragarri du irakurleak (2007: 15; bertsio elektronikoa:  
https://www.oilategitik.net/docs/0007/dokumentuak/Oilategitik_07.pdf).

https://www.oilategitik.net/docs/0007/dokumentuak/Oilategitik_07.pdf
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Mendia etxean jaio zen Juan Irazusta (@Unai Sorarrain)

baino lehen ez zela Irazusta deituradunik bizi izan bertan, 
baina aurretik bizi izandako familiak ere —ateagatarrak eta 
urkizutarrak— beste baserri entzutetsuetako seme-alabak 
izan ziren, juradu eta errejidore3 izandakoak (Aranburu 

3 «Zinegotzia» (Euskaltzaindiaren Hiztegia).
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2001: 414-416). Jarraian ikusiko dugun moduan, hain-
bat datuk pentsarazten dute Aginagara geroago joandako 
irazustatarren familia ere ez zela nolanahikoa. Amaren 
aldeko alkizaletetarrez ere gauza bera esan daiteke: nahiz 
eta familia honen datu askorik ez izan, deitura entzutetsua 
zela dirudi, eta familiako kideen artean notarioak, apai-
zak eta Madrilgo gortean zihardutenak zeuden; besteak 
beste, Katalina Alkizaleteren ahaideak izan ziren Martin 
eta Dionisio Alkizalete, Alkizako benefiziadu izandakoak 
(2001: 422, 437).

Esandakoaz gain, Aginaga baserriko Joan Martin 
Irazustaren semea zen Migel Irazusta, garai hartako es-
kultore eta arkitekto ezaguna; Juan Irazustaren lehengusua  
—eta, beraz, Joan Bautista Irazustaren iloba— zen Migel. 
Ez dago argi arkitekturari lotutako maisu-ikasketak non 
egin zituen, baina badirudi Madrilen bizi izan zela eta ber-
tan lortu zuela arkitekto edo eskultore-lanbidea, gortearen 
inguruan bizita (Aranburu 2001: 422-423). Hainbat iker-
ketak erakutsi dute Migel Irazustaren eragina eta itzala na-
barmena izan zela garai hartako artegintzan: Zendoiak dio 
(1992, apud Aranburu 2001: 435) oinarrizko figura izan zela 
rokoko estiloa Gipuzkoan zabaltzerakoan, eta, ildo beretik, 
Arrazolak esaten du (1992, apud Aranburu 2001: 435) «Gi-
puzkoan Eskola utzi zuela»; izan ere, lurraldean estilo horri 
jarraitu zitzaion obra handietan nahiz bertako eliza askotan.

Ez dakigu Juan Irazustak non egin zituen apaiz-ikas-
ketak, baina pentsa daiteke —haren lehengusu Migelen 
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moduan— Aginagako ondasun eta giroari esker irten ahal 
izan zela herritik ikasketak egitera (Aranburu 2001: 417). 
1712an, Pedro Aguado Iruñeko gotzainak diakono4 izen-
datu zuen, eta 1714an eman zion aitortzak eta sermoiak 
egiteko baimena; ordurako apaiz izango zela pen tsatzen da 
(2001: 438). Urte horretatik aurrera, Elizarekin lotura es-
tua izan zuen Juanek; besteak beste, Hernialdeko eta bere 
jaioterriko, Alkizako, erretorea izan zen. Erretore izan zen 
garaiko datu batzuk emango ditut jarraian (cf. Aranburu 
2001: 378, 439).

1716an, Hernialdeko lehenengo erretorea hil zenean, 
hutsik gelditu zen haren lekua. Bi hautagai aurkeztu zi-
ren postua betetzeko: Juan Irazusta alkizarra eta Domingo 
Montes hernialdetarra (§2.3.1 atalean azalduko dut garai 
hartan nola aukeratzen ziren erretoreak). Irazusta alki-
zarrak lortu zituen boto gehien; beraz, kargua irabazi eta 
Hernialdeko erretorea izan zen 1716tik 1752ra. Bitartean, 
bere jaioterrian, Alkizan, aldaketak gertatu ziren kargu be-
rean: 1745ean, Alkizako erretorea zen Martin Alkizalete 
hil zen, eta hala, erretore berriaren hautaketa-prozesua hasi 
zen. Iskanbila handiko prozesua izan zen, zazpi urtez lu-
zatu zena. Hiru hautagai aurkeztu ziren: Gregorio Roteta, 
herriko benefiziadua; Juan Irazusta, orduko Hernialdeko 
erretorea, eta Pedro Rekondo, asteasuarra. Asteasuarrak 

4 «Eliza katolikoan, koptoan eta ortodoxoan, apaizaren ordenaren 
aurrekoa hartu duen gizonezkoa» (Euskaltzaindiaren Hiztegia).
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atzera egitea erabaki zuen azkenean, eta beste bien artean 
egon zen lehia. 1752an bukatu zen eztabaida hura, Grego-
rio Roteta hil zenean. Berriz egin zituzten hauteskundeak, 
eta, oraingo honetan bai, Juan Irazustak irabazi zuen; hala, 
herriko erretore-postua lortu zuen. 

1752tik Alkizako erretore izan zen hil zen arte, 1772. 
urtera arte. Lan ugari egin zuen, gainera, kargu hura izan 
zuen garaian, bai Hernialden, bai Alkizan (Aranburu 
2001: 438-439). Esate baterako, Hernialdeko parrokiako 
bi alboetako aldareak eta hilerria egiteko agindu zuen, eta 
Alkizako elizaren zoru osoa berritu zuen, beste hainbat 
hobekuntzarekin batera. Haren testamentua ikusita, badi-
rudi pertsona langilea izateaz gain, erretore abera tsa izan 
zela Juan; izan ere, Alkizako etxejabeen 1761eko zerren-
dan ageri da, eta bertan ikus daiteke bost etxeren jabe zela: 
Eleizegi Garaikoa, Garmendia baserriaren erdia, Gilisa-
gasti, Mendia eta Urruzola Azpikoa. Hil zenean, Hernial-
deko Igor baserriko ilobei utzi zizkien ia ondasun guztiak 
(Aranburu 2001: 440).

Erretore moduan ez ezik, euskal idazle bezala ere eza-
guna izan zen. Liburu honetan, hain zuzen, euskal idazle 
moduan egindako lanaz arituko gara batik bat, eta ez ho-
rrenbeste erretore izan zenean egindakoaz. Idazlan bakarra 
publikatu zuen, Gaspar Asteteren Catecismo de la Doctrina 
Christiana (Madril, 1599) dotrinaren euskarazko itzulpe-
na. 1739an kaleratu zuen itzulpena, eta honela dio liburux-
karen azalean: Doctrina Christiana eguin zuana erdaraz 
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Aita Gaspar Astete jesuitac. Ipini du eusqueraz Don Juan de 
Irazuzta erretore Hernialdecoac. 1561-1740 bitartean, Aste-
teren dotrinaren euskarazko itzulpen ugari egin ziren, eta 
testuinguru horretan ulertu behar da Juan Irazustaren lana 
ere (§3 atalean emango ditut gai honi buruzko argibide 
gehiago).

Fama handia izan zuen Irazustaren itzulpenak; garai 
hartako Gipuzkoako gainerako dotrinak desagerrarazi zi-
tuela ere esaten da. Izandako ospearen erakusgarri da, bes-
teak beste, lan hari egindako edizio kopurua: 50 ediziotik 
gora izatera iritsi zen. Aranburuk esaten duenez (2001: 
443), milaka izan dira dotrina hartatik irakurtzen ikasi 
zuten ume gipuzkoarrak, baina gehienek ez zekiten egi-
lea alkizarra zenik. Hala ere, eztabaida handia sortu zuen 
alkizarrak erabilitako hizkuntza-moldeak gerora, batzuek 
zalantzan jarri baitzuten itzulpena egiteko erabili zuen 
euskararen kalitatea eta garbitasuna. Zerikusia du horrek 
xviii. mendearen erdialdean Gipuzkoan zabaltzen ari zen 
literatura-giroarekin (§4).

Atal hau bukatzeko, azken ohar bat egin nahiko nuke. 
Juan Irazusta Alkizan jaio zela esan dudan arren, gaur egun 
ezagutzen dugun Alkizak ez du herri-izaera izan betidanik 
(Aranburu 2001: 103-109).5 Lehendabizi, Tolosaren men-
pe egon zen, eta geroago, Donostiaren menpe: 1348an To-

5 Aranburuk (2001) aipatzen dituen erreferentzietara jo dezake 
irakurleak xehetasun gehiago nahi badu.
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Alkiza, 1930 eta 1955 bitarteko argazkia. Herrigunearen 
konfigurazioa ez da Irazustaren garaikoarenaren oso 
desberdina. Irudiaren erdialdean ageri diren bi eraikinak 
Irazustaren jaiotexea, Mendia, eta Erretore-etxea dira. 
Argazkiko Erretore-etxea 1804an eraikia da; suak 
suntsitutakoa ordeztu zuen. (Iturria: Alkizako Udal Artxiboa)
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losa hiribilduari lotu zitzaion, baina honek jar tzen zizkien 
zergak tarteko, 1435etik aurrera Tolosarekin auzitan ibili 
ziren Alkiza eta Tolosaldeko beste hamalau auzo. 1450ean 
Alkizak ez zuen onartu Gaztelako Juan ii.a erregeak zer-
gen auziari emandako epaia, eta ondorioz, Donostiaren 
babesa onartu zuen; Alkizatik urrun samar zegoen Do-
nostia, baina Aranburuk dioenez, ziurrenik ez zen egongo 
inguruan beste bide onuragarriagorik (2001: 209). Hori 
guztia dela eta, xviii. mendea arte ez zuen lortu Alkizak 
hiribildu izatea; beraz, Juan Irazusta jaio zenean Donos-
tiaren auzo izango zen oraindik Alkiza. 1731ko urtarri-
laren 21ean pasatu zen herri izatera. Migel Irazusta izan 
zen Alkizako lehen alkatea, esan bezala, Juan Irazustaren 
lehengusua zena.

2.2. xviii. mendearen lehen erdiko Gipuzkoako gizartea 

1688an jaio eta 1772an hil zen Juan Irazusta; beraz, xviii. 
mendearen lehen erdiko idazletzat har daiteke. Haren lana 
hobeto ulertzeko, jarraian, garai hartako Gipuzkoako gi-
zarteaz ohar batzuk eskainiko ditut.

2.2.1. Gizarteinteresak eta baserri giroa

Gipuzkoako gizartea Antzinako Erregimenaren menpe 
egon zen denbora luzez. xvi. eta xvii. mendeetako Gi-
puzkoa oso gizarte tradizionala zen, hierarkia eta ezber-
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dintasun sozialetan oinarritzen zena; halaxe izaten jarrai-
tu zuen xviii. mendearen bigarren erdira arte —hau da, 
pentsamendu ilustratua iritsi eta iraultza hasi arte—. Biz-
tanleen arteko desberdintasun soziala nabarmena zen, eta 
ezberdintasun hori sexuak eta aberastasunak markatzen 
zuten batik bat (cf. Madariaga 2014: 253; González 2017: 
245-258):

–  Sexua: gizarte guztiz patriarkala zen, eta emaku-
meak aitaren edo senarraren agindupean bizi ziren; 
emakume gehienak ez ziren gehiegi mugitzen beren 
ingurutik. Gizonezkoak, aldiz, gehiago ateratzen 
ziren garraio-lanak, mandazain-lanak eta tabernan 
lan egitera, edo ikastera. Emakumearen presen-
tziari dagokionez, desberdintasunak daude Antzi-
nako Erregimenak iraun zuen xvi. eta xviii. men-
deen artean; baina, hala ere, arlo politiko-sozialean 
emakumearen lekua adin txikikoen pare zegoen.  
xviii. mendean oraindik gizonezkoak ziren eskolara 
joaten ziren gehienak. Salbuespenak egon ziren, eta 
emakume batzuek negozioak jarri edo bizimodua 
atera ahal izan zuten gizonaren tutoretzarik gabe.

–  Aberastasuna eta ondasunen jabetza: ondasun han-
diak zituztenek soilik eskura zitzaketen goi-kargu 
eta ofiziorik onenak —alkatea, errejidorea, etab.—. 
Heziketak eta prestakuntzak kostu ekonomikoa 
zutenez, diru-sarrera nahiko handia zuten familiek 
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bakarrik izaten zuten ikasteko aukera. Halaber, zen-
bat eta herri urbanizatuagoa izan, orduan eta aukera 
handiagoa zuten hezkuntza jasotzeko. 

xvii. mendean, gainera, Gipuzkoako gizartea po-
bretuz joan zen —lurraren jabetzaren kontzentrazioa,  
nekazari maizterren kopurua handitzea, etab.—, eta gizar-
te-klaseen arteko desberdintasunak areagotu egin ziren. 
Gonzálezek dioen moduan (2017: 247), prozesu horien 
onuradunak botereak eta oligarkiak izan ziren, eta herri xe-
hearen haserrea eta ezinegona gero eta handiagoa zen. 

Nekazariak bereziki kaltetu zituen pobretze-joera 
horrek, eta nekazaritza izan da, hain zuzen, Gipuzkoako 
jarduera ekonomiko nagusia; izan ere, xvi. mendetik ha-
sita, baserri ugari egon dira. xviii. mendeko Manuel  
Larramendi idazle andoaindarraren arabera, horixe zen 
Gipuzkoan lilura handiena sortzen zuena, hainbeste base-
rri egotea. Honela zioen Corografía de Guipúzcoa izeneko 
lanean (1882 [1754]: 31-32):

Begiratzea besterik ez dago konturatzeko hiribil-
duz eta herriz beteta dagoela Gipuzkoa; baserriz josi-
ta daude, gainera, herri batetik besterako tarteak […] 
Liluragarria da hainbeste baserri ikustea, zelai eta ha-
ranetan ez ezik, mendietan ere badaude, leku hotz eta 
altuetan (nik itzulia).6

6 Jatorrizko testua: «No puede extenderse la vista en todo el te-
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Laborea zen nagusi —garia, artatxikia, oloa, garagarra 
eta zekalea—, baina babak eta barazkiak ere ereiten zituz-
ten, baita fruta-arbolak ere —gaztainondoak eta sagarron-
doak, adibidez—. Dena dela, Gipuzkoako lurrak ez zuen 
beste eskualde batzuen adinako nekazaritza-potentziala; 
tokiko merkatua hornitzeko ez zen nahikoa ekoizten. Ho-
rregatik, Behe Erdi Aroan zerealak eta haragia inportatzen 
hasi ziren. Bestalde, xvii. mendean, artoaren iraultza dei-
turikoa iritsi zen Kantauri iparralde osora, eta horri esker, 
lurrari etekin gehiago atera ahal izan zioten. Modu ho-
rretan, lurraren erabilera intentsiboagoa lortu zuten xvii. 
mende bukaera eta xviii. mende hasiera bitartean (Gon-
zález 2017: 232-233).

Aranburuk esaten duenez (2001: 237), nagusiki ba-
serritik bizi izan da Alkiza, oro har Gipuzkoa bezala. 
1950eko hamarkada arte ez zegoen asfaltozko errepide-
rik, eta gehiengoak baserrian lanean jarduten zuen ezkon-
du arte. Jendez gainezka egoten ziren orduko etxeak,  
seme-alaba ugari izaten zituzten, eta batzuetan etxe berean 
bi familia bizitzea arrunta zen, jabea eta maizterra batera. 

rritorio de Guipúzcoa sin que alcance algún pueblo o villa, es-
tando además sus intermedios y distancias como sembradas de 
caseríos […] Y es cosa que causa gran novedad y admiración ver 
tanto caserío, fundado, no sólo en los llanos y valles, sino por to-
das estas fragosidades, eminencias y montes» (Larramendi 1882 
[1754]: 31-32).
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Familia bakarreko baserrietan, neskame-morroiak izaten 
zituzten sarri; herritik kanpora lanera joan zirenak baino 
gehiago ziren Alkizan morrontza eta neskametza lanetan 
ibili zirenak.

Bestalde, abeltzaintzak eta basogintzak ere garrantzi 
handia izan zuten Gipuzkoan (González 2017: 233). Etxe-
rako behar zenaz gain, merkataritza-trukerako lehengaiak 
ere bazirela uste da. Abeltzaintzak Gipuzkoan izandako 
garrantziaren arrazoi nagusia lurraldearen geografia izan 
liteke, hainbat larre-leku garrantzitsu —edo garai batean, 
behintzat, garrantzitsuak izan zirenak— baitaude. Leizao-
lak (1978, apud Aranburu 2001: 45) honako mendi hauek 
aipatzen ditu, besteak beste: Aralar, Aizkorri, Zaraia, Her-
nio, Izarraitz, Arno, Adarra-Mandoegi eta Altzania.

Hernioko ipar-ekialdeko magalean dago Alkiza, eta 
Aranburuk dioenez (2001: 207), badirudi artzaintzak erro 
zaharrak dituela bertan; horren erakusgarri izan daite-
ke Utsetako saroia. Baliteke, gainera, herritar batzuk ar-
tzaintzatik bizi izana (2001: 238-239); izan ere, 1735. ur-
tean neurri gogorrak hartu zituzten Alkizan eta inguruko 
herrietan, hala nola Errezilen, Albizturren, Asteasun, La-
rraunen, Hernialden eta Bidanian: otsoa ehizatzen zuena 
saritzeko, herriek kuota ordaindu beharko zuten. Kontuan 
hartuta, normalean, ardiak ibili ohi diren lekuan ibiltzen 
direla otsoak, artzaintzak inguru horretan izandako ga-
rrantzia erakuts dezake neurri horrek. Horrez gain, badago 
beste datu bat Alkizan artalde txiki ugari egon zirela froga 



—34—

juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

dezakeena: 1860an, udalerrian sakabanatutako 51 ar tzain-
txabola zenbatu zituzten; gaur egun ere borda askoren aztar-
nak ikus daitezke oraindik Hernioren magalean.

Arrantza izan zen kostaldeko herrietako beste jardue-
ra ekonomiko nagusietako bat. Merkataritza-trukerako 
aukera ematen zuten hemengo zenbait espeziek: antxoa, 
sardina, atuna, legatza, bisigua, izokina, etab. (González 
2017: 235). Manuel Larramendiren hitzetan (1882 [1754]: 
24) itsasorako jende ona zegoen Gipuzkoan, are gehiago, 
«munduko onena, europar eta afrikarren hitzetan» (nik 
itzulia).7 Itsasoarekin lotuta zegoen Gipuzkoako jardue-
ra industrial garrantzitsuenetako bat ere: burdinaren in-
dustria edo siderometalurgia. Gonzálezen arabera (2017: 
242), nekazaritza eta abeltzaintzarekin uztartzen zituzten 
jarduera horiek:

xvii. mendetik aurrera, burdindegiak baserri ere 
bihurtuz joan ziren, eta burdinaren lanketarekin ba-
tera nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak buru-
tzen ziren. Oro har, bai baserri jabeek bai maizterrek 
jarduera osagarriak zituzten, nekazaritzakoez gain, 
etxeko edo familiako ekonomia sostengatzeko: arotz- 
lanak, eraikuntzakoak, materialak, garraiatzea, ikatza 
egitea, etab. Eta, noski, horiekin guztiekin batera, bur-

7 Jatorrizko testua: «Guipúzcoa, provincia de la mejor gente de 
mar que hay en el mundo por confesión de europeos y africanos» 
(Larramendi 1882 [1754]: 24).
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dindegietako lana soldata estra bat lortzeko bide bat 
zen nekazari eta maizterrentzat. 

Beste jarduera batzuei protoindustrialak esaten die 
Gonzálezek (2017: 244), eta badirudi hauek ere nekazari-
tzarekin uztartzen zituztela askotan:

Aipatutakoez gain, beste hainbat instalazio egon 
ziren barreiatuak Gipuzkoako geografia guztian, zei-
nak deitu genitzakeen «protoindustrialak». Esate bate-
rako, ia herri guztiek zuten errota bat edo batzuk […] 
errota horiek joan ziren bihurtuz arian errota-etxe, eta 
bertan bizi zirenek osatzen zuten beren lana nekaza-
ritzarekin, fabrikakoarekin edo artisau-jarduerekin. 
Bestalde, baserri askotan dolareak zeuden sagardoa 
egiteko, eta abar. Oso garai goiztiarretatik, euskal ba-
serritarrak, haren jarduera nagusia nekazariarena iza-
nik ere, jardun protoindustrialetan ere lan egin zuen, 
edo eraikuntzako lanbidetan enplegatu zen: harginak, 
arotzak, etab. 

Oro har Gipuzkoan bezala, Alkizan bertan ere erro-
tak eta errementaritzak leku handia izan dute. Hiru errota 
zeuden: Olaa (orain Errota Zahar dena) eta Goiko Erro-
ta Aldapa bailaran, eta Igaran Arana bailaran. Lehen biak 
martxan egon dira 1953 arte, artoa eta garia ehotzen. Bes-
talde, Egurrola izeneko burdinola edo errementeria ere ba-
zegoen, eta haren jarduera oso garrantzitsua izan zen xvi. 
mendean: 1507-1615 urteetan funtzionatu zuen Arangu-
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ren errekako urek eraginda; haren kokapen zeha tza fro-
gatzea zail bada ere, uste da gaur egungo Egurrola zubia 
eta Olaa errotaren tartean egon zitekeela (Aranburu 2001: 
210-211, 262-264).

Horrez gain, ikazkintzak ere izan zuen bere lekua Al-
kizako baserritarren jardueran, Hernioko basoetako egurra 
lehengai oso egokia baitzen txondorrak egiteko. Aran-
buruk dioenez (2001: 143), ikatzaren enkante eta salmen-

Iribeitiko saileko pago motzak, Alkizako ikazkintzaren lekukoak 
(©Irazabalbeitia)
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tak herriko aberastasun-iturri izan ziren zenbait mende-
tan; hiribildu izaera lortutakoan, diru-sarrerarik oparoena 
izatera iritsi ziren. Aiako eta Villabonako burdinoletara 
saldu zen nagusiki ikatza (2001: 345), eta, Hernion egin 
den ikatz-kopurua ikusita, Aranburuk uste du (2001: 239) 
orduko alkizarrak artzain edo ikazkin soilak baino areago, 
baserritar-artzain edo baserritar-ikazkin izango zirela. 

Beste lan mota batzuk ere ezagutu dituzte alkizar ba-
serritarrek (Aranburu 2001: 239): esate baterako, basoa 
ustiatu izan dute zurgintzarako eta su-egur bezala sal-
tzeko. Asfaltozko errepidea egin arte, ordea, arazo larria 
zen Alkizan egurraren eta zuraren garraioa. Talde-lanean 
eta idien laguntzaz eraman ohi zuten Villabonara nahiz  
Asteasura.

Beraz, esan daiteke nekazaritzari eta baserriari oso lo-
tuta egon dela Alkiza. Hala ere, beste alkizar asko kanpora 
joan ziren ikastera —Migel eta Juan Irazustaz hitz egitean 
ikusi bezala—: besteak beste, notariotza, eskultura edo ar-
kitektura bezalako lanbideak ikastera, edo elizako kargu 
erlijiosoren bat izateko prestatzera (Aranburu 2001: 238).

2.2.2. Bi hizkuntzaren arteko zereginbanaketa

Gonzálezek esaten duenez (2017: 258), Gipuzkoako biztan-
leriaren zati handi bat euskaldun elebakarra izan da, gutxie-
nez, xix. mendearen erdia arte. Errealitate horren erakusgarri 
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da, esate baterako, Bourgoing izeneko baroiari xviii. mende 
bukaeran gertatutakoa: keinu bidez komunikatu behar izan 
zuen Ordiziako baserritarrekin, euskara baino ez baitzekiten 
hauek. Garai hartan, bidaiari askori gertatzen omen zitzaien 
gauza bera (Madariaga 2014: 600). 

Euskaraz soilik jakitea, gainera, ez zen gertatzen beren 
herritik gutxi mugitzen ziren nekazarien eta baserritarren 
artean soilik; kanpora bidaiatzen zuten artisau eta tek-
niko batzuek ere ez zekiten gaztelaniaz (Madariaga 2014: 
601-604). Horregatik, Gipuzkoara joaten ziren bidaiariek 
euskara ikasi “behar” izaten zuten batzuetan bertakoekin 
komunikatu ahal izateko. Arrazoi ekonomikoak tarteko, 
Bidasoa eta Donostialdea dira kanpotarrekin harreman 
gehien izan zituzten inguruak; Madariagak dioenez (2014: 
606), eskualde horietan euskara zen ia erabat nagusi, eta, 
beraz, pentsatzekoa da Gipuzkoa barrualderago —hau da, 
merkataritza-harreman gutxiago zeuden landa-eremue-
tan— erabateko nagusitasuna zukeela euskarak.

Euskal idazleen lanetan ere errealitate bera islatzen 
da: Manuel Larramendik Corografía de Guipúzcoa lanean 
esaten du Gipuzkoako % 75ek ez zuela gaztelania uler tzen 
(1882 [1754]: 252). Ehuneko hori gorabehera, argi dago 
euskara zela xvii. eta xviii. mendeetan Gipuzkoako hiz-
kuntza nagusia.

Gipuzkoako biztanleriaren gehiengoa euskalduna 
izan arren, euskara ez zegoen gizarteko alor guztietan. 
Esan daiteke hizkuntza ohikoa eta arrunta zela ahozkoan, 
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baina oraindik ez zegoen euskaraz idazteko sistema arautu, 
ezagun eta unibokorik. Gaztelania —edo tokiaren arabe-
ra frantsesa—, aldiz, kultura-hizkuntza zen, goi-mailakoa, 
eta bazuen idazteko sistema bat.8 Horregatik, kultura- 
hizkuntzan jasotzen zen formakuntza oro, eta goi-kar-
guetan aukeratua izateko beharrezkoa zen erdara jakitea, 
hori baitzen administrazioan eta goi-karguetan erabiltzen 
zena: herri-erakundeetan, justizian, etab. Goi-kargu horien 
artean sartzen dira elizgizonak, medikuak, abokatuak edo 
jauntxoak; baita maila txikiagoan, alkate izan zitezkeenak, 
merkatariak eta dendariak ere (Mounole & Gómez 2018: 
475-480; Madariaga 2014: 457).

Euskara, berriz, harreman informaletarako uzten zen, 
adibidez, herritarrekin komunikatzeko, askok ez baitzeki-
ten beste hizkuntzarik euskara baino (Madariaga 2014: 31-
33, 50). Hori horrela izanik, diglosia hitzarekin deskriba-
tzen du Zabaltzak (2018: 473) orduko euskararen egoera: 
jendaurreko ekitaldietan, oro har, ez zen erabil tzen, baina 
jende askoren eguneroko hizkuntza izaten jarraitzen zuen, 
baita klaserik aberatsenen artean ere. Halere, ahozkoan 
elkarren artean euskaraz egin ohi zuen jende askok erdaraz 
idatzi ohi zuen; ikasitako jendeak bazekien erdaraz idaz-

8 Lapurdi kostaldea da salbuespen bakarra. Han liburu asko 
idatzi ziren euskaraz, eta beraz, ordurako bazuten euskaraz idaz-
teko sistema bat, Gipuzkoan —eta, oro har, Hego Euskal He-
rrian— ez bezala (cf. Oihartzabal 1999, 2001a, 2001b).
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ten, baina ez (beti) euskaraz, aipatu bezala, garai hartan 
ez baitzen hain ohikoa euskaraz idaztea, eta euskaldun as-
kok ez zekiten beren hizkuntzan idazten. Dena dela, ba-
dira euskarazko testu batzuk xvii. eta xviii. mendeetan: 
Azpeitiko abadesa errezildarraren 1622ko eskutitzak (cf. 
Sarasola 1983), Azpeitiko Maria Josefa Altzagaren 1738ko 
eskutitzak eta 1786ko Azpeitiko udal-agindua (cf. Mada-
riaga et al. 2009), Donostiako Pepe eta Josefaren 1761eko 
eskutitzak (cf. Satrustegi 1983b), etab. Testu gehiago ager 
daitezke, gainera: horren adibide da 2022. urte honetan 
Oiartzunen aurkitutako gutuna, 1743. urtean bertako zi-
rujaua zenak (jaiotzez, hazpandarra) herriko bikarioari bi-
dalitakoa. Horiei esker ikus daiteke ba tzuek, tarteka, eus-
karaz idaztea “erabakitzen” zutela, segur aski, erdara baino 
hobeto jakingo zutelako. Era berean, ikus daiteke euskarak 
bazuela bere neurrian leku txiki bat idatzizko esparruan 
xvii. eta xviii. mendeetan.

Ildo beretik, goi-karguak lortzeko erdara jakin  
behar zela esan badut ere, Gipuzkoako herri askotan ez 
zen baldintza hori betetzen. Landa-eremuko herrietan 
batik bat, goi-kargudun izatera iristen zirenak ere eus-
kaldunak izaten ziren. Batzuk, beharbada, euskaldun 
elebakarrak izango ziren, eta elebidunak zirenen artean, 
pentsa daiteke hala moduz moldatuko zirela erdaraz; ino-
laz ere ez, behintzat, gaur egungo euskaldunen moduan. 
Herri horien artean sar daitezke, adibidez, Saiazko ere-
mua —Aia, Errezil, Bidania, Beizama, Goiatz—, Zega-
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ma, Ataun, Abaltzisketa, Urnieta eta Andoain (Madariaga 
2014: 57). 

Aitzitik, ekonomiagatik kanpora begira bizi ziren he-
rri handiagoetan, pentsa daiteke presio handiagoa izan-
go zutela erdara jakiteko: Donostian, Tolosan, Azkoitian, 
Azpeitian, Bergaran, Oñatin, etab. (Madariaga 2014: 58). 
Kontuan hartu behar da, ordea, orduko Gipuzkoako hiri-
guneak ez zirela guztiz urbanoak; auzo eta baserriz ingura-
tuta zeuden, eta euskaldun elebakar ugari zituzten ondoan. 
Madariagak uste du (2014: 109) Azpeitian, esate bate-
rako, euskara zatekeela ohiko hizkuntza eta askok hobeto 
kontrolatuko zutena (gogoratu lehenago aipatutako xviii. 
mendeko euskal testuen adibideak).

Ikus daitekeenez, hizkuntzaren erabilera faktore bati 
baino gehiagori lotua egon daiteke: jaioterriari edo bizi-
tokiari, heziketa-mailari, lanbideari, etab. Madariagaren 
arabera (2014: §7), euskararen erabileran xviii. mendean 
eragiten zuten faktore nagusiak honako hauek ziren:

–  Sexua: emakumeek gehiago eusten zioten euskara-
ri, eta gaztelaniaren ezagutza ulermenera mugatzen 
zen askotan. Gizonak, aldiz, gehiago mugitzen zi-
ren arrazoi ekonomikoengatik, eta horregatik, presio 
handiagoa zuten gaztelania jakiteko. Manuel Larra-
mendik honako hau dio xviii. mendeko Gipuzkoaz 
ari delarik (1882 [1754]: 252): «Emakume gutxi dira 
gaztelania gehiago dakitenak eguneroko gaiei buruz 
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baino» (nik itzulia).9 Dena dela, eremu euskaldunetan 
baziren gizon elebakarrak, baita erdara menperatzen 
zuten emakumezkoak ere eremu urbanoagoetan.

–  Maila profesional eta sozioekonomikoa: oro har, kla-
se nagusikoek (aristokratak, noblezia, elizgizonak, 
saltzaileak, funtzionarioak, etab.) gaztelania erabil-
tzen zuten kanpo-harremanetarako, nahiz eta herri 
euskaldunetan beren eguneroko hizkuntza euska-
ra izan. Klase apalagokoak (nekazariak, ar tzainak, 
ikazkinak, arrantzaleak, zerbitzariak, etab.), ordea, 
gehienetan euskaldun elebakarrak izaten ziren. No-
lanahi ere, herri euskaldunetako goi-kargudun ba-
tzuek erdaraz hala moduz zekiten.10

–  Bizilekua: xvii. eta xviii. mendeak arte, herri txikie-
tan ez ezik, hirietan ere nagusi zen euskara. Garai 
hartatik aurrera, pixkanaka, hirietan ahultzen hasi 
zen, eta landa-eremuko herri txiki edo ertaine-
tan iraun zuen. Aldaketa horrekin batera, euskara  

9 Jatorrizko testua: «De mujeres y señoras son pocas las que sa-
ben más castellano que sobre materias obvias y cotidianas» (La-
rramendi 1882 [1754]: 252).
10 Urgellek azaltzen duenez (2018a: 563), xviii. mendean hasi 
zen euskara herri xehearen hizkuntzatzat hartzen: «Eliteek erro-
mantzez ere jakitea ez ezik, ordura arte ohikoa zenez, euskaraz 
ez zekitela erakustea dotoreziaren seinale bihurtzen ari zen, edo 
jendaurrean ez hitz egitea behintzat […]».
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landa-eremuko hizkuntzatzat hartzen hasi ziren, 
hau da, maila apalagoko hizkuntzatzat. Gaur egun 
arte iraun du uste horrek.

Euskararen erabileran eragiten zuten faktore horiek 
gorabehera, esan bezala, orain arteko ikerketek eraku tsi 
dute euskara zela Gipuzkoako herritar gehienen egune-
roko hizkuntza, baita jende aberatsarena ere. Hala ere, ai-
patu dut erakunde gehienek erdara erabiltzea bultzatzen 
zutela. Alde horretatik, Eliza izan zen garai hartan euska-
raren erabilera sustatu zuen erakunde bakarra.

2.3. xviii. mendearen lehen erdiko Gipuzkoako Eliza

Gizarte tradizionalean nabarmena zen erlijioaren eta Eli-
zaren eragina. xvi. mendearen bigarren erdian, fundazio 
ugari sortu ziren Gipuzkoako herrietan eta asko handitu 
zen bertako parrokien sarea. Manuel Larramendiren ara-
bera (1882 [1754]: 80), estatuko eliza gehien eta bikaine-
nak zeuden Gipuzkoan xviii. mendean; harrigarria ere 
iruditzen zitzaion Gipuzkoa bezalako lurralde men ditsu 
eta pobrean hainbeste komentu egotea.11

11 Jatorrizko testua: «y se puede decir con verdad que en ninguna 
provincia de España hay iglesias tantas y tan sobresalientes como 
en Guipúzcoa. […] Y causa bastante novedad ver tantos conventos 
en un país tan montuoso y pobre.» (Larramendi 1882 [1754]: 80).
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Alkizako San Martin eliza —edo hobeki esanda, eli-
zaren egitura zaharra— xvi. mendearen bigarren erdikoa 
da. Mende horretan eraiki ziren Gipuzkoako eliza gotiko 
gehienak, eta horietako bat da Alkizakoa: hasierako eraiki-
nak ez zuen dorrerik, 1688-1700 bitartean egin ziren eli-
zaren dorrea eta sakristia. Garai hartakoa da elizako sagra-
rioa ere, Anbrosio Bengoetxea herriko semeak eraikitakoa; 
gaur egun, Donostiako Elizbarrutiko Museoan dago, be-
rritzeko hara eraman ondoren, ez baitzuten Alkizara itzuli.  
Orain elizan dagoen erretaula nagusia, berriz, Migel 
Irazusta eskultore ezagunak egindakoa da (Aranburu 2001: 
91-99, 426; §2.1 atalean adierazi bezala, Juan Irazustaren 
lehengusu eta herriko semea izan zen Migel).

xvii. eta xviii. mendeetan liskarrak izan zituzten be-
ren artean Gipuzkoako apaizek eta agintari zibilek: zerga 
berriak ezarri zizkioten Elizari, eta kolokan geratu ziren 
ordu arteko pribilegioak. Hori dela eta, gizarte-istiluak 
eta matxinadak sortu ziren (Aranburu et al. 1999: 37-38). 
Atal honetan, ordea, ez dut istilu horietan sakonduko; 
Gipuzkoako Elizaren egituraketaz eta euskarari ematen 
zioten lekuaz arituko gara, Juan Irazustak Elizarekin izan-
dako lotura tarteko.

2.3.1. Gipuzkoako elizbarrutiaren antolaketa

Gizarte-klase ezberdinetako jendea irits zitekeen klerora. 
Hala ere, Eliza ez zen libratzen garai hartako gizartearen 
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ezaugarrietatik, eta ezberdintasun sozialetan oinarritzen 
zen bertako hierarkia ere: goi-mailako jendea eta han dikiak 
baino ez ziren iristen kargu garrantzitsuenetara (Gonzá-
lez 2017: 255). Horrez gain, apaizen ardurak elizgizonek  

San Martin Toursekoa eliza (©Unai Sorarrain)



—46—

juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

betetzen zituzten beti: erretore, benefiziadu12 edo lagun-
tzaile, kapilau, ordezko erretore edo teniente, sakristau, 
etab. Baziren beste ardura batzuk ere: serora-lanak (gehie-
netan emakumezkoak) eta ordulari, organo nahiz musika-
rekiko lanak, besteak beste. (Aranburu 2001: 383).

Gipuzkoako Eliza bi elizbarrutiren menpe zegoen 
xviii. mendean. Alde batetik, Debarroko herriak —Ara-
ba eta Bizkaiarekin batera— Calahorrako elizbarrutiaren 
menpe: artean Eibar, Elgoibar, Bergara, Oñati, Elgeta, 
Aretxabaleta, Eskoriatza, Soraluze eta Leintz Ga tzaga. 
Beste aldetik, Iruñeko elizbarrutiaren menpe zeuden  
—Nafarroarekin batera— Gipuzkoako kostalde osoa eta 
barnealdeko gainerako herriak (Larramendi 1882 [1754]: 
109; González 2017: 254).

Iruñeko elizbarrutiaren Gipuzkoako atala bi artzapez 
barrutitan banatzen zen: Gipuzkoako Artzapez Barruti 
Txikia eta Artzapez Barruti Nagusia. Gipuzkoako Ar-
tzapezgo Txikiaren barnean sartzen ziren Hondarribia, 
Irun, Oiartzun, Pasaia, Lezo eta Errenteria inguruak (La-

12 «Benefiziatua egungo koadjutorearekin pareka dezakegu, hots, 
parrokiako bikarioaren agindupeko apaizarekin. Dena den, garai 
haietan, benefiziatu izateko ez zegoen apaiz izan beharrik.» (Aran-
buru et al. 1999: 27. orrialdeko 1. oin-oharra). Oharra: Euskal-
tzaindiak, benefiziatu formaren ordez, benefiziadu erabil tzea go-
mendatzen du; horregatik, bigarrengoa hobetsi dut nik ere.
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rramendi 1882 [1754]: 110; Aranburu et al. 1999: 33).13 
Gipuzkoako Artzapezgo Nagusiak, bestalde, ia herrialde 
osoa hartzen zuen: Mutrikutik hasi eta Donostia ingurura-
inoko itsasalde guztia, Legazpi, Urola bailara, Astigarraga 
eta Hernanitik Nafarroako mugan zehar Zegamarainoko 
kleroa, eta Gipuzkoa erdialdeko herri guztiak. 

Esandakoa aintzat hartuta, Tolosaldeko herriak Iruñe-
ko elizbarrutikoak ziren, eta honen barruan, Gipuzkoako 
Artzapezgo Nagusiko klerokoak. Hamabost korriedo edo 
sailetan banatuta zegoen klero hau. Korriedo horietako ba-
tek Herniobea zuen izena, eta honako herri hauek osatzen 
zuten: Urnieta, Andoain, Sorabilla, Aduna, Amasa, Irura, 
Zizurkil, Asteasu, Larraul eta Alkiza. Alkizako San Mar-
tingo kabildoa, beraz, Herniobea korriedoko parte zen; 
parrokiako zenbait apaiz oso loturik ibili ziren Herniobea 
nahiz Gipuzkoako Artzapezgo Nagusiari (Aranburu 2001: 
183, 213).

Herniobea Korriedoaz gain, Herniobea Kofradia ere 
bazegoen, eta biak elkarren osagarriak ziren: korriedoan 
klero guztia zegoen sartuta eta Gipuzkoako Artzapezgo 
Nagusiaren menpe zegoen; kofradian, aldiz, nahi zuena 

13 Oso aspaldi Iruñekoak ziren, Baionakoak izatera pasatu  
ziren, eta ondoren berriz ere Iruñekoak izatera (Larramendi 
1882 [1754]: 111). Horrez gain, Oñatik bere bikariotza zuen, eta 
Eibar aldea, berriz, Durangoko Artzapez Barrutikoa zen (Aran-
buru et al. 1999: 33).
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bakarrik zegoen, eta guztiz autonomoa zen (Aranburu 
2001: 185). Esandakoa kontuan hartuta, Alkizako Eliza 
honela legoke kokatuta Gipuzkoako elizbarrutiaren anto-
laketaren barrenean: 

San Martin Tourseko elizaren erretaula rokokoa, 
Migel Irazustaren lana (©Unai Sorarrain)
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gipuzkoako elizbarrutiaren antolaketa

Calahorrako elizbarrutia

Eibar, Elgoibar, Bergara, 
Oñati, Elgeta, Aretxabaleta, 
Eskoriatza, Soraluze eta 
Leintz Gatzaga

Iruñeko elizbarrutia

Artzapez Barruti 
Txikia

Hondarribia, Irun, 
Oiartzun, Pasaia, Lezo 
eta Errenteria ingurua

Artzapez Barruti 
Nagusia

Mutrikutik hasi eta 
Donostia ingururainoko 
itsasaldea, Legazpi, 
Urola bailara, 
Astigarraga-Hernanitik 
Nafarroako mugan 
zehar Zegamaraino, eta 
Gipuzkoa erdialdeko 
guztia

Herniobea korriedoa

Urnieta, Andoain, 
Sorabilla, Aduna, 
Amasa, Irura, 
Zizurkil, Asteasu, 
Larraul eta Alkiza

Aipatu dut Juan Irazusta Hernialdeko eta Alkizako 
erretorea izan zela. Ez hori bakarrik, Gipuzkoako Artza-
pezgo Nagusiko diruzaina ere izan zen 1720an, Hernialde-
ko erretorea zenean (Aranburu 2001: 185). Honenbestez, 
esan daiteke parte-hartze handia izan zuela Gipuzkoako 
elizbarrutiaren sarean.
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Baina nola iritsi zen Juan Irazusta herriko erretore 
izatera? Nola egiten zuten hautaketa hori? Aranburuk eta 
gainerakoek esaten dutenez, patronatu esaten zaion siste-
maren bidez egiten zen (1999: 27. orrialdeko 1. oin-oharra; 
azpimarrak nireak dira):

Elizaren Zuzenbide zaharrean eliza baten sor-
tzaileek zenbait betebehar eta eskubide zuten. ‘Patronatu’ 
deituriko sistema honetan elizaren ‘patronu’ edo zainda-
rien eskubideetako bat beren ardurapeko elizako pos-
tuetarako gizon egokiak apezpikuari ‘aurkeztekoa’ zen. 
Gipuzkoan hiru motatako eliz patronatuak zeuden: erre-
gearenak; jaun edo zaldun partikularrenak (Lazkaoko 
Jauna, adibidez, Goierriko eliza askotako patronu zen: 
Zumarraga, Ataun, Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Muti-
loa). Dena den, Gipuzkoako parrokia gehienak herriaren 
eskumenekoak ziren. Eta herritarren ordezkariek (udal 
eta eliz ordezkariek) herriko elizako apaizak, bikarioa 
zein benefiziatuak, apezpikuari ‘aurkezteko’ eskubidea 
zuten, honek ‘izendatzen’ zituelarik. ‘Aurkezpen’ honetan 
zenbait eskubide eta lehentasun oso kontuan izaten zi-
ren: apaiza herritarra izatea, etab. […]

Alkizako San Martin elizako patronatua herriaren es-
kumenekoa zen, hau da, elizako karguen hautaketa —erre-
torea, serora, etab.— herriko etxejabeen edo baserri-jabeen 
esku zegoen. Gainera, Alkizako parrokiako zenbait kar-
gutarako aukeratua izateko ere beharrezkoa zen ondasun 
zehatzen jabe izatea (Aranburu 2001: 241). §2.1 atalean 
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aipatu bezala, Juan Irazusta bost etxeren jabe (behintzat) 
bazen: Eleizegi Garaikoa, Garmendiaren erdia, Gilisagasti, 
Mendia eta Urruzola Azpikoa (Aranburu 2001: 247). Gi-
zonezkoek nahiz emakumezkoek parte har zezaketen hau-
taketa-prozesu horretan: patronatuak erretoregaia aukera-
tzen zuen, eta ondoren, Iruñeko gotzainak izendatzen zuen 
erretorea (Aranburu 2001: 176). San Martin parrokiaren 
oinarrizko kargua zen erretoretza, eta hautaketa erabat arau-
tuta zegoen; bizi osorako aukeratzen zen kargu hura, hil arte 
(Aranburu 2001: 256). Erretore gehienak herriko semeak 
izan ziren, eta, erretoreez gain, bi edo hiru benefiziadu eta 
serora bat ere egon ohi ziren (Aranburu 2001: 211).

Juan Irazustaren erretore izateko hautaketa-prozesua 
oso korapilatsua izan zen (§2.1). Hori dela eta, Alkizako 
Patronatuan hautsak harrotu zirenez gero, ordutik aurre-
ra idatzita geratu zen erakundearen barruan horrelako 
hauteskundeak nola bideratu. Txosten horretan bildutako 
ideia nagusiak laburbiltzen ditu Aranburuk (2001: 257):

–  Araudi idatzirik ez dago, baina bai tradizio finkoa, 
aho batez onartua.

–  Patronatua ez da erregearena, herriarena baizik.
–  Nahiz eta San Martin parrokiako diruzaina udalak 

aukeratu, hamarrenak kabildoak14 kobratzen ditu; 
urtero enkantean jarrita zehazten da diru-kopurua.

14 «Katedral bateko kalonjeen [hau da, elizgizon kargudunen] 
multzoa» (Euskaltzaindiaren Hiztegia).
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–  Erretoreak beti patronatuak aukeratzen ditu, hau da, 
herriko etxejabeek.

–  Benefiziaduak, ordea, ez ditu erakunde horrek auke-
ratzen, eta beste araudi bat dago horretarako.

Behin hori argituta, 1752an, Alkizako erretore izen-
datu zuten Juan Irazusta. Alkizako eliza eta Irazusta bera 
Gipuzkoako elizbarrutiaren sarean kokatu ondoren, garai 
hartako Elizan euskarak zuen lekuaz jardungo dut jarraian.

2.3.2. Euskararen lekua Elizan

Euskal Herriko elizbarrutietan ere euskara ez zen kontuan 
hartu denbora luzez; latina erabili zen erakunde honetan 
hainbat mendez, hizkuntza hori baitzen kultura-hizkun-
tza, edo hobeto esanda, Jainkoaren hizkuntza. Alabaina, 
Trentoko kontzilioaren (1545-1563) ondoko Erreforma-
ren ondorioz, dotrinak idazten hasi ziren herri-hizkun-
tzetan, baita euskaraz ere: beharrezkotzat jotzen zuten 
dotrinen euskarazko argitalpena, kristau-ikasbidea herri-
tarren artean zabaltzeko eta euskaraz soilik zekiten herri-
tarrak hezteko (xehetasun gehiago §3 atalean). Ordutik, 
Eliza katolikoari oso lotuta egon da euskararen erabilera, 
ahozkoa nahiz idatzizkoa (cf. Madariaga 2014: 113; Mou-
nole & Gómez 2018: 477).

Honenbestez, esan daiteke Eliza izan zela garai har-
tan euskarari eusten lagundu zuen erakunde bakarra. Argi 
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zuten: hizkuntza jasoa edo arrunta izan, herritarrei be-
ren hizkuntzan artatu behar zitzaien. Calahorrako Pedro 
Manso de Zuñiga apezpikuak hala agindu zuen 1601eko 
Sinodoaren Konstituzioetan, eta araua betetzen ez zuenak 
ondorioak izango zituen. Hori bai, Elizak, halabeharrez, 
ahozko eta idatzizko eginkizun batzuetarako euskararen 
erabilera onartu bazuen ere, hizkuntza jasoak —Hegoal-
dean, gaztelania eta latina— ez zituzten albo batera utzi, 
jakina (Madariaga 2014: 170-171). Izan ere, Elizak euska-
rarekiko izan zuen jarrera pragmatikoa zen: haien helburua 
ez zen euskararen erabilera bultzatzea, mezua herritar guz-
tiengana heltzea baizik. Azken finean, euskara hizkuntza 
“arrunta” zen, baina unibertsala, eta eskualde askotako he-
rritarrek besterik ez zekiten. Horregatik, euskaraz zekiten 
apaiz eta sermolariei eman zitzaien lehentasuna, eta do-
trinen euskarazko itzulpen edo egokitzapenak egiten hasi 
ziren.

Halere, batzuetan arazoak izaten zituzten euskaraz ze-
kiten sermolariak aurkitzeko (Madariaga 2014: 227-228). 
xviii. mendean berez sortutako arazoa izan zen hau: izan 
ere, apaiz (arrunt) izateko, herriko apaizaren ondoan ikasten 
zuten lehen —edozein ofizio hartzeko maisuaren ondoan 
ikasten zuten bezala—, baina xviii. mendean Elizak pen-
tsatu zuen apaizak ez zeudela behar bezain ondo prestatuta, 
eta seminarioak sortu zituen. Hala, bat-batean apaiz asko 
ikastera atera ziren, eta herrietara itzultzerakoan euskara ko-
lokan zekarten askok: ikasketak erdaraz egiten zituzten, eta 
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apaizak gaztelaniaz predikatzera ohituta zeuden (cf. Urgell 
2018a). Hori dela eta, ez zen erraza herritar euskaldunen 
aurrean euskaraz ondo predikatuko zuten apaizak aurkitzea. 
Urte luzez iraun zuen arazo horrek.

xviii. mendearen erdialdean Manuel Larramendi 
kexu zen, sermolari askok ez baitzuten balio herritar eus-
kaldunei dotrina irakasteko (1882 [1754]: 250-257): eus-
kara txarra zerabilten, edo gaztelaniaz soilik egiten zuten. 
Larramendiren esanetan, umetatik gaztelaniaz hitz egitera 
ohituta zeuden apaiz gehienak; umetan euskaraz hitz egi-
ten zutenek, berriz, zekiten hori ahazten zuten apaiz-ikas-
ketak egitera joatean. Ondorioz, euskaraz egin behar zute-
nean, trabatu egiten ziren. Haiek euskarari botatzen zioten 
errua, baina Larramendiren ustez arazoa ez zen euskara, 
hura ez zutela landu nahi baizik, baserritar eta pobreen 
hiz kuntzatzat hartzen zutelako —bai elizgizonek, bai be-
ren burua handitzat zuten askok—. Larramendiren kezka 
bera azaldu zuen Mendiburu idazle oiar tzuarrak ere (cf. 
Madariaga 2014: 227-229). 

Errealitate orokorra Manuel Larramendi idazleak 
islatu bezalakoa izan zitekeen arren, Madariagak esaten 
du (2014: 402-403) elizgizonen artean ere bazirela gaz-
telaniaz —edo lekuaren arabera frantsesez— baino hobe-
to moldatzen zirenak euskaraz; izan ere, gogora dezagun 
Gipuzkoako herritar gehienak euskaldunak zirela garai 
hartan. Nolanahi ere, herritar euskaldunak askotan arta-
tu gabe gelditzen zirela ohartuta, arazo hori konpontzeko 
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bideak ipini zituzten ordena batzuek; adibidez, frantzisko-
tarrek misiolari-mintegi bihurtu zuten Zarauzko komen-
tua (1746), euskaldunen artean euskaraz predikatzeko hel-
buruarekin (Urgell 2018a: 566-567). Eredugarritzat zituen 
Larramendik Zarauzko frantziskotarrak (1882 [1754]: 
291): euskara garbia, ulergarria, ondo ordenatua eta hiz-
kuntzaren berezko izaera eta sintaxiaren araberakoa  
—erdararen menpeko ez zena— erabiltzen zuten.

Egoera horretan ulertu behar da, hain zuzen, Ma-
nuel Larramendik xviii. mendearen erdialdean hasitako 
mugimendua: elite euskaltzale batzuek irakaskuntza ka-
tolikoa jende xehearen artean bermatu nahi zuten, baina 
haien hizkuntzan, hau da, euskaraz. Predikatu ahal izateko, 
hiz kuntza landu beharra zegoen lehendabizi (xehetasun  
gehiago §4 atalean).
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3. 
irazustaren 1739ko dotrina:  

asteteren euskarazko itzulpena

3.1. Euskarazko kristau-dotrinak: Elizaren Erreforma 
eta Kontrarreforma

xvi. mendean Elizaren Erreforma bultzatu zuten kristauek 
Europan, eta garrantzi handia eman zioten Biblia eta Jauna-
ren hitza herri xeheari den bezala, modu ulergarrian, trans-
mititzeari. Eliza katoliko ofiziala ez bezala, protestanteak si-
netsita zeuden eginkizun horretarako latina ez zela bitarteko 
egokia, eta hobe zela erlijiozko testu sakratuak herri xeheak 
egunero erabiltzen zuen hizkuntzara itzultzea. Uste horre-
tan oinarrituta, Biblia Europako hizkuntzetara itzultzen hasi 
ziren: alemanera, suedierara, frantsesera, danierara, islandie-
rara, Finlandiako suomierara, ingelesera, galesera edo eslo-
venierara (cf. Intxausti 1995). Aipagarri da Guttenberg-en 
inprimategia (1447) ere. Haren lan handia Biblia inprima-
tzea izan zen, eta horri esker argitalpenak ugaritu egin ziren 
(Intxausti 1995: 125). Lehen euskal Biblia —edo, zehatzago 
esateko, Testamentu Berria— kalbinistek itzuli zuten: Basti-
dako erretorea zen Joanes Leizarragak Iesus Christ gure Iau
naren Testamentu Berria (1571) idatzi zuen, Nafarroako erre-
gina Joana Albretekoak aginduta; Frantziako Erlijio Gerren 
giroan (1562-1598) egin zen itzulpen hau.
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Trentoko kontzilioaren ondoren (1545-1563), Eli-
za katolikoan aldaketak gertatu ziren. Erromako Eliza 
katolikoak Trento hirian (Italiako iparraldean) egindako 
batzar-multzoa zen Trentoko kontzilioa, eta haren on-
dorio garrantzitsuena Kontrarreforma izan zen, hau da, 
protestantismoari aurre egiteko mugimendu katolikoa: 
Eliza katolikoa —protestanteen antzera— herri xehea-
ren kristau-heziketari erreparatzen hasi zen. Horretarako,  
beharrezkoak ziren predikazioa eta katekesia; Calahorrako 
eta Iruñeko apezpikuak ere jakitun ziren premia horretaz, 
eta horregatik, Hego Euskal Herrian (ere) euskarazko ar-
gitalpenen eta sermolari euskaldunen beharra sentitu zen 
(Intxausti 1995: 143; Mounole & Gómez 2018: 477-479).

Giro horretan, Joan Bernal Diaz de Luku apezpiku 
arabarrak —oraindik Trentoko kontzilioa bukatu gabe 
zela— idatzi zuen elizgizonen sermoiak euskaraz behar 
zuela, eta xvi. eta xvii. mendeetako Elizaren Sinodoetan 
euskarazko testuak lantzeko eskatzen hasi ziren katolikoak: 
kristau-dotrinen argitalpen elebidunak nahi zituzten, herri 
xehearentzat erromantzean nahiz euskaraz idatzita egongo 
zirenak, eta euskaldunon dialektoak ere aintzat hartuko zi-
tuztenak. Kontrarreformaren balioak zabaltzeko eta erraz 
irakasteko sortutako liburu txiki eta merkeak ziren dotri-
nak, ahozko hizkeratik gertukoak (Salaberri Muñoa 2001: 
4-8, apud Krajewska et al. 2017: 10). Eliza katolikoaren 
testuinguru horretan ulertu behar ditugu, hortaz, euskal-
dunon dotrinak. 
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Ipar Euskal Herrian, edo zehatzago esateko Lapur-
din, xvii. mendean etorri zen euskarazko testuen gorakada  
—frantsesa jende gutxik baitzekien garai horretan— (cf. 
Krajewska et al. 2017: 5-10). Lapurdiko literatura hori guz-
tia, ordea, ez dator zuzenean Trentotik, baizik eta Iparral-
dean bertan protestantismoak eta jansenismoak izan zuten 
eraginari aurre egiteko asmotik. Hala, Lapurdiko testu ge-
hienak hitz neurtuzko zein lauzko debozio-liburuak dira. 
Honako idazle hauek aipa daitezke goraldi horren lekuko: 
Joanes Etxeberri ‘Etxeberri Ziburukoa’, Joanes Haranburu, 
Pierre Argaiñaratz eta Axular. Horiekin eta garai bereko 
beste idazle batzuekin batera, lapurtera klasikoa deitu izan 
zaion idazmoldea garatu zen, Lapurdiko idazleen idazteko 
eredua izan zena. 

Hego Euskal Herrian, aldiz, xviii. mendea arte ez zen 
iritsi halako loraldi edo gorakadarik euskarazko ekoizpe-
nean (xehetasun gehiago §4 atalean). Hemen bai, dotrinak 
izan ziren nagusi, dotrina elebidunak, hain zuzen. Ho-
rien euskarazko itzulpen edo moldaketa gehienak Gaspar 
Astete eta Jeronimo Ripalda idazleen testuetan oinarritu 
ziren (Madariaga 2014: 176). Lan honetako hizketagai 
nagusi dugun 1739ko Irazustaren dotrina ere Asteteren la-
nean oinarrituta dago, idazleak berak itzulpenaren azalean 
adierazten duenez.
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3.2. Euskarazko kristau-dotrinak: Asteteren itzulpen eta 
moldaketak

Gaspar Astete (Salamanca, 1537 – Burgos, 1601) jesui-
ta eta teologo espainiar ezaguna izan zen. Besteak beste, 
latin-irakasle, nobizio-maisu,15 konfesore, sermolari eta 
Burgosen erretore izan zen; filosofia, humanitateak, artea 
eta teologia morala irakasten jardun zuen Salamancan, eta 
beste hainbat postu bete zituen Jesusen Konpainian. 1571n 
egin zen apaiz, eta 1599an haren obra ezagunena publika-
tu zuen: Doctrina Cristiana y documentos de crianza [Kris-
tau-dotrina eta heziketa] zen jatorrizko izenburua (Ma-
dril, 1599), baina gerora Catecismo de la Doctrina Christiana 
[Kristau-dotrinaren ikasbidea] edo Asteteren dotrina izene-
kin egin zen ezagun. Dokumentu zaharren artean 1587ko 
edizio zaharrago bat agertu zen, eta 1593ko beste edizio 
bat ere egon zen Burgosko liburutegian, baina gaur egun 
galduta daude; beraz, 1599koa da gorde den ediziorik za-
harrena (cf. Burrieza [urterik gabe]).16

15 Nobizio: «Lehen botoak egin aurretik prestakuntza aldian da-
goen fraidegaia» (Euskaltzaindiaren Hiztegia).
16 Iturria: https://dbe.rah.es/biografias/6996/gaspar-astete [kontsul-
ta-data: 2022-01-07].

https://dbe.rah.es/biografias/6996/gaspar-astete
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Asteteren dotrinaren ezaugarriei begiratuta, kristauak 
salbatzeko jakin eta bete behar dituen oinarrizko kontzep-
tuak azaltzen dira. Galdera-erantzun bidezko egitura argia 
du, eta, modu horretan, lantzen diren gaiak hizkuntza modu 

Irazustaren 
itzulpenak bezala 
Gaspar Asteteren 
originalak ere edizio 
eta moldaketa 
kontaezinak izan 
ditu, 1957ko hau 
lekuko.
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errazean ikasteko aukera ematen du. Ezau garri horiek tar-
teko, Iberiar penintsula osoan erabili zen, tartean Hego 
Euskal Herrian, baita Hispanoamerikan ere. xvi. mendeko 
lehen ediziotik hasi eta xx. mendea arte, ezin konta ahala 
edizio izan ditu Asteteren lanak; mende horietan guztie-
tan, jakina, hainbat moldaketa egin zaizkio jatorrizko tes-
tuari. Hego Euskal Herrian egindako itzulpenen artean, 
honako hauek aipa daitezke: Eltsoko Antsoren dotrina 
galdua Nafarroa Garaian (1561), Betolatza arabarrarena 
(1596), Viva Jesus Araban edo Bizkaian (xvi-xvii), Juan 
Beriainena Nafarroa Garaian (1626), Martin Otxoa Ka-
panagarena Bizkaian (1656) eta Jose Otxoa Arinena Gi-
puzkoan (1713). Ipar Euskal Herrian ere baziren bestelako 
dotrinak, demagun, Esteve Materrarena Lapurdin (1617) 
eta Zuberoan Athanase Belapeirerena (1696) edo Olo-
roekoa (1706); Nafarroa Behereko ekialdean, berriz, haur 
ttipiendako Akizeko apezpikuak 1740an eginarazi zuena. 
Ezberdintasun bat bazegoen haien artean: Hegoaldekoak 
elebidunak izaten ziren, eta Iparraldekoak elebakarrak  
—latinezko pasarteren bat kenduta—. 

Euskarazko dotrina ugari publikatu zituzten Euskal 
Herrian, aipatu berri ditugunak baino askoz ere gehiago. 
Alabaina, Hego Euskal Herrian euskarazko idatzien go-
raldia ez zen iritsi xviii. mendearen bigarren erdia arte. 
Eta zergatik egin ziren hainbeste euskarazko itzulpen? 
Edizioak oso mugatuak zirelako, hau da, lekuan lekuko 
euskaran idatziak eta publiko oso jakinari zuzenduak. 
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Esan bezala, herri xeheak kristau-dotrina ikastea bermatu 
nahi zuten, eta, hori ziurtatzeko, beharrezkoa iruditzen zi-
tzaien euskarara itzultzeaz gain, leku bakoitzeko dialektora 
moldatzea (cf. Madariaga 2014: 176). Lurralde edo pro-
bintzia bakoitzera ez ezik, herrietako hizkerara ere mol-
datzen zituzten batzuetan. Esate baterako, xviii. mendean 
Gipuzkoan argitaratutako euskarazko dotrinetako batzuk 
dira Ordiziako Otxoa Arinena (1713) eta Alkizako Juan 
Irazustarena (1739); beste batzuk eskuizkribu gisa gordeta 
gelditu ziren, hala nola Loiolakoa (xviii) edo Zegamakoa 
(1741). Dena dela, kontuan hartzekoa da beste ikuspegi 
hau ere: Lizundiak (2008: 476-477) iradokitzen du ez zi-
rela herri jakin baterako egiten, baizik eta Elizaren barne-
ko egitura batek eskatuta; adibidez, Agirre Asteasukoari 
Herniobea korriedoak agindu omen zion dotrina molda-
tzeko, eta, beraz, uste du Herniobeko euskara islatuko dela 
bertan.17

Aranburuk eta gainerakoek diotenez (1999: 71), 
euskarazko dotrinen artean denetatik dago: luzeagoak, 
laburragoak, euskara txukunean nahiz traketsagoan ida-
tzitakoak, etab. Batzuk idatzi eta berehala publikatu ziren, 
baina beste batzuek gehiago itxaron behar izan zuten ar-
gitara ateratzeko. Bestalde, badaude eskuizkribuan ida tzita 

17 Gogora dezagun Herniobea korriedoa honako herri hauek 
osatzen zutela: Urnieta, Andoain, Sorabilla, Aduna, Amasa, Iru-
ra, Zizurkil, Asteasu, Larraul eta Alkiza (§2.3.1).
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gelditu eta duela gutxi editatu direnak ere —jadanik beren 
funtzio erlijiosoa galduta—; guztiak ez ziren inprimatzeko 
asmoz sortu, baizik eta apaizen eta herrietako maisu-mais-
tren gida modura (Madariaga 2014: 182-183). Moldaketa 
guztiek ez zuten harrera bera izan. Resinesek esaten due-
nez (1994: 203, 212), dotrina laburrek harrera hobea izan 
zuten, oro har, luzeek baino: laburrak izan ziren jendearen 
artean gehien hedatu zirenak eta edizio gehien izan zituz-
tenak; luzeagoak ziren asko, aldiz, liburutegietan geratu 
ziren, jende jantziagoarentzat gordeta.

Irazustaren 1739ko itzulpenari dagokionez, arrakas-
ta handia izan zuen; lehenago ere aipatu bezala, «bere 
garaian erabiliena eta edizio ugari ezagutu zituena» izan 
zen (Aranburu et al. 1999: 71-72). xviii. eta xix. men-
deetan izandako erabileraren adierazgarri da, adibidez, 
Uribe-Etxebarriak (2019) ondorioztatutakoa: Irazustaren  
itzulpena Antzuolako dotrinaren (1825) iturri zuzena dela 
uste du. Dena dela, ezin da ukatu kritikak ere jaso zituela; 
xix. mendeko batzuen artean (behintzat) polemika handia 
piztu zuen alkizarrak erabilitako euskara-moldeak. Jarraian 
ikusiko dugun moduan, zerikusia izan dezake horrek xviii. 
mendearen erdialdean Gipuzkoan sortzen ari zen literatu-
ra-giroarekin.
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4.  
irazustaren 1739ko dotrina  

orduko hizkuntza-joeren artean

4.1. Larramendiren maisutza eta literatur gipuzkeraren 
sorrera
4.1.1. Euskararen gramatizazioaroa

Beste ezer baino lehen, gogora dezagun xvii. eta xviii. 
mendeetako euskararen egoeraz esandakoa (§2.2.2). Aipa-
tu dut diglosia hitzaren bidez deskriba daitekeela euskara-
ren orduko egoera: Gipuzkoako eta, oro har, Hegoaldeko 
herritar gehienen eguneroko hizkuntza zen, baina idazten 
zekiten herritarren artean gaztelaniaz idazteko ohitura ze-
goen, hori zelako kultura-hizkuntza. Askoz gutxiago ziren 
euskaraz idazten zekitenak, ez zegoelako euskaraz idazte-
ko sistema arautu, ezagun eta unibokorik. Hori dela eta, 
arlo pribatura mugatzen zen euskara idatzia. Eliza zen ga-
rai hartan euskarari eusten zion erakunde bakarra, baina, 
esan dudanez, haren barrenean ere hainbat arazo izaten 
zituzten: euskaraz ondo predikatuko zuen jende gutxi, are 
gutxiago euskaraz ondo idatziko zuketenak, ikasketak er-
daraz egiten baitzituzten.

Urgellek azaltzen duenez (2018a: 573-574), estatu-
dun hizkuntzak goratzen hasi zirenean sortu zen diglosia 
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egoera Europako herrialde gehienetan, baina, aldi berean, 
estaturik gabeko hizkuntzen (galesa, bretoiera, esloveniera, 
letoniera, frisiera, etab.) gramatizazioa ere abiatu zen. Gra
matizazioa esaten zaio —tradizio greko-latindarreko— 
gramatika eta hiztegiaren bitartez hizkuntzak deskribatze-
ko eta haien irakaskuntza errazteko mugimendu handiari 
(cf. Auroux 1994, apud Urgell 2018a: 574). Euskarak ere 
izan zuen gramatizazio-aroa. Orduko giroaz jardungo dut 
ondorengo lerroetan, erlazioa baitu gerora, batez ere xviii. 
mendearen bigarren erdian eta xix. mendean, zabalduko 
ziren hizkuntza-joera eta ideiekin.

Izatez, Euskara Arkaikotik (1400-1600) ahaleginak 
egin dira euskarak gramatizazioa izateko; aipatzekoak dira, 
adibidez, Bidegarairen (1676) eta Etxeberri Sarakoaren 
(1712) saioak, baina erakundeek atzera bota zituzten. Hala, 
«baliabide metalinguistiko nagusi bi horiek [gramatika eta 
hiztegia] batek baino gehiagok prestatu bai, baina ez zen 
ia ezer ere argitaratu» (Urgell 2018a: 574). Esan daiteke, 
beraz, euskararen gramatizazioaren lehendabiziko urrats 
sendoak xviii. mendean egin zirela, Manuel Larramendi 
andoaindarraren lanarekin.

§2.3.2 atalean adierazi bezala, Larramendi —eliteko 
beste kide batzuk bezala— kezkatuta zegoen elizgizonek 
erabiltzen zuten euskara kaskarra zela-eta; euskarak «burua 
jasoko bazuen», beharrezkoa iruditzen zitzaion prosa gar-
biagoa, jatorragoa eta apainagoa erabiltzea (Mitxelena 2010 
[1983]: 469). Hala, haren lanetan euskara lantzen hasi eta 
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goi-mailara eramatea lortu zuen andoaindarrak. Are ge-
hiago, haren bide eta gidaritzari jarraituta, xviii. mendeko 
Gipuzkoako euskal idazleak gipuzkera idatzia lantzen hasi 
ziren, eta literatur gipuzkera deitu izan zaion literatura-mu-
gimenduaren oinarriak ezarri zituzten.

4.1.2. Manuel Larramendi nor zen

Idazle jesuita zen Manuel Larramendi Garagorri (An-
doain, 1690 – Loiola, 1766). xviii. mendeko autore ezagu-
nenetako bat izan zen, gramatika eta euskal lexikografiaren 
alorrean maisua (Mitxelena 2010 [1959]: 428). Aita, Do-
mingo de Garagorri andoaindarra zuen, eta ama Manuela 
de Larramendi hernaniarra. Oso argi ez dagoen arrazoiren 
batengatik, amaren deitura hartu zuen eta horrela egin zen 
ezagun. Patxi Altunak dioenez (1992a: 8), Bilboko jesuiten 
ikastetxera eraman zuen osabak morroi gisa lanean jardu-
tera, garai hartan etxe handietako semeen aukera baitzen 
ikastera joatea. Larramendiren ikasteko grina eta ahalme-
na ikusita, ordea, bertako gramatika-ikasle izatera iritsi 
zen. Ordutik aurrera, batetik bestera ibili zen ikasten nahiz 
irakasle gisa lanean; besteak beste, gramatika, teologia eta 
filosofiako irakasle izan zen Salamancan eta Valladoliden 
(Altuna 1992a: 12). Hain handia izan zen haren ospea, 
non Baionan deserritua zen erregina-amaren aitorle lane-
tan jarduteko aukera izan baitzuen. Hala, Lapurdiko hiri-
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buruan egon zen 1731-1733 urte bitartean; garrantzi han-
dikoa da Baionako egonaldia, Iparraldeko euskal literatura 
ezagutu ahal izan baitzuen bertan (Altuna 1992a: 16-17). 
Haren bizitzako azken urteak Loiolan eman zituen.

Manuel Larramendi.
(Iturria: Auñamendi Eusko Entziklopedia)
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Haren lanetan ikus daitekeenez, kultura handiko gi-
zona zen, eta idazle fina. Salamancan ospe handia hartu 
zuen, hizlari bikain, zuhur eta jakintsu gisa (Urgell 2018a: 
573). Lan gehienak gaztelania jasoan idatzi bazituen ere  
—eta baten bat latinez ere bai—, euskaraz egin zuena bi-
kaina da: euskarazko lan askoren zuzenketak egin zituen, 
beste lan batzuen atariko edo sarrerak, sermoiren bat, baita 
eskutitzetan, otoitzetan, poesian nahiz liburuetan tarteka-
tutako pasarte batzuk ere (Urgell 2018a: 583). 

Kultura handikoa eta idazle fina izateaz gain, euska-
raren defendatzaile sutsua ere bazen, eta lan handia egin 
zuen euskararen alde: kultura gaietan eta idatzizko alo-
rrean erdara nagusi zen garai hartan, euskara goratzen eta 
lantzen ahalegindu zen, baita sorterriari ospea ematen ere 
(Urgell 2018a: 574). Larramendik berak dioenez (1728: 1, 
apud Urgell 2018a: 573), euskararen aurka etengabe en-
tzuten zituen isekek —gramatikarik ez zuela, literatura- 
hizkuntza ez zela, etab.— bultzatu zuten euskararen alde 
ahal zuen guztia egiteko erabakia hartzera.

4.1.3. Larramendiren lan nagusiak: apologia, gramatika eta 
hiztegia

Euskararen berrikuntza nahi zuen Larramendik, hots, gra-
matikan, hitz-ordenan, ortografian eta gainerako hizkun-
tza-alorretan erdararen menpe ez egotea (Altzibar 1992: 
336). Horretarako, euskararen bikaintasun eta balioaz ja-



—70—

juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

betu beharra zegoen, baita euskara bera landu ere. Ideia 
horretatik abiatuta egin zituen bere hiru lan nagusiak: apo-
logia (1728), gramatika (1729) eta hiztegia (1745). Hain 
zuzen ere, apologiak, gramatikak eta hiztegiak osatzen du-
ten hirukotea klasikoa da literatura-hizkuntzen hasieran 
(Urgell 2018a: 575). Hiru lan horien ezaugarri garrantzi-
tsuenak adieraziko ditut jarraian:

–  De la antigüedad y universalidad del bascuence en España 
[Euskararen antzinatasuna eta unibertsaltasuna Es-
painian] (Salamanca, 1728): ordu arte askok pentsatu 
ez bezala, euskara hizkuntza harmoniatsua, gramati-
kaduna, aberatsa dela erakutsi nahi zuen. Horretarako, 
euskara Espainiako hizkuntza zaharrena dela defen-
datu zuen, eta garai batean Espainia osoan unibertsala 
izan zela. Esan daiteke gramatikaren (eta hiztegiaren) 
aurreko urratsa dela, lan horiek egin aurretik euskarak 
halako lan bat merezi zuela erakusteko egina (cf. Villa-
sante 1979: 130-132; Urgell 2018a: 575).18 

18 Urgell (2018a: 575): «Apologia ez da euskaldunen joera bitxi 
bat, luzaz sinistarazi nahi izan zaigunez (cf. Tovar 1980), baizik 
eta hizkuntza orok —handiek zein txikiek— erabili eta erabil-
tzen duten baliabidea, kasuan kasuko prestigiodunak bezain ona 
edo are hobea dela aldarrikatzeko helburuarekin (cf. Burke 2006: 
77-82)». Eta honako hau gehitzen du gero: «Ezer gutxi balio du, 
baina, apologia hutsak gramatika eta hiztegia gabe: osatzen duen 
hirukotea klasiko bat da literatur hizkuntzen hasieran».



juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

—71—

–  El imposible vencido, arte de la lengua bascongada [Ezina 
egina: euskararen artea (edo gramatika)] (Salaman-
ca, 1729): euskararen gramatika-egituraren alderdi 
garrantzizkoenak erakutsi zituen: kasu-atziz kiak, 
aditz-taulak, sintaxia eta prosodia (azentua). Eus-
karak ere «artea» zuela erakutsi nahi zuen. Euskara 
aberasteko, norberarenak ez diren beste euskalkietako 
hitzak nahiz aditz-formak ikasi behar direla zioen; 
hori horrela izanik, gipuzkera (bere hizkera) oinarri 
hartuta, hiru euskalki nagusiak islatzen ahalegindu 
zen: bizkaiera, gipuzkera eta lapurtera. Gipuzkeraren 
eredua emateko, Beterriko moldean oinarritu zen, 
hori baitzen bere jaioterria; horixe izan zen ordutik 
aurrera gipuzkera idatzian nagusitu zen hizkera-ere-
dua. Lapurteraren berri emateko, hizkera horretako 
autoreen idazlanetan oinarritu zen (cf. Altzibar 1992: 
336; Villasante 1979: 132-133; Urgell 2016); bizkaie-
rari dagokionez, berriz, badirudi iturriak ahozkoak 
direla (cf. Camiruaga 2020).

–  Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y la
tín [Gaztelaniaren, euskararen eta latinaren hiztegi 
hirukoitza] (Donostia, 1745): Espainiako Akade-
miaren Diccionario de Autoridades (1726-1739) izan 
zuen eredu. Hiztegiko hitz batzuk herriarengandik 
bildutakoak dira: probintzia guztietan ibili zen eus-
karazko hitzak biltzen, euskaldunek euskalki guztie-
tako hitzak erabiltzea nahi baitzuen. Bestalde, berak 
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sortutako hitzak ere gehitu zituen, euskarari artee-
tan eta zientzietan lexikoa falta zitzaiolakoan. Hitz 
tekniko berriak ez ezik, euskarak latin edo gaztela-
niatik mailegatuak ere onartu zituen —euskarazkoa 
ondoan gehitzeko gomendatuta—.19 Azken finean, 
haren xedea ez zen eredu lexiko finko bat ezartzea, 
baizik eta euskararen formazko aberastasuna erakus-
tea. Hiztegiak hitzaurre luze samarra darama: he-
rrialdearen eta hizkuntzaren apologia egiten du, eta 
hiztegia nola egin zuen ere azaltzen du; azken ideia 
honi lotuta, ezagutu zituen euskal liburu guztiak ai-
patzen eta iruzkintzen ditu, bai eta ahozko inkestak 
non eta nola egin zituen ere (cf. Altzibar 1992: 337; 
Villasante 1979: 134-137; Urgell 2018a: 576-580).

Idazlan gehiago ere egin zituen (ikus, adibidez, Vi-
llasante 1979: 133-134, 137-139), baina aipatutako horiek 
dira euskararen alorrera berrikuntza handiena ekarri zute-
nak. Gaztelaniaz idatziak egon arren, euskara sakon lantzen 
da liburu horietan, eta euskaraz idazteko nahiz sermoiak 

19 Hala ere, mailegu guztiak ez zituen onarpen-maila bereko-
tzat, eta hiru mailegu mota bereizi zituen (Urgell 2018a: 577): 
erdarakadak (erdaldunek bakarrik erabiltzen zituztenak), behar
gabekoak (euskaraz ordain jatorrak eduki arren, ohikoak ziren 
maileguak) eta beharrezkoak (edozein hizkuntzak daukan es-
kubide berberaz euskarak gauza berriak izendatzeko bere egin 
zituenak).
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euskaraz txukun eman ahal izateko lanabesak eskaini ziz-
kien ondorengo autoreei: gramatika bat, hiztegi bat eta or-
tografiako irizpide batzuk; izan ere, kontuan hartu behar 
da ordu arte ez zegoela euskaraz idazteko sistema bate-
raturik Hegoaldean. Sarasolak dioenez (1986: 209-210), 
Larramendiren lanen azken helburua hizkuntza-kontzien-
tzia piztea zen, eta euskara euskaldunen kultura-hizkuntza 
bihurtzeko «azpiegitura» eskaintzea. 

Larramendiren 
Diccionario trilingüe 
libururaren azala
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4.1.4. Larramendiren lanen eragina ondorengo euskal  
idazleengan

Villasantek (1979: 128) honela dio Larramendik utzitako 
arrastoaren inguruan:

Aita Larramendik herrikideak animatu eta hiz-
kuntzarekiko loaldi eta arduragabekeriatik aterarazi zi-
tuen. Horregatik, Pirinioen alde honetako euskal litera-
tura-mugimenduaren aitatzat har daiteke, euskaldunen 
gidaritzat eta ideologotzat, zeinak bere lanekin eragin 
sentikor eta nabarmena izan zuen. Beraz, hartaz nahiz 
haren lanez arduratu behar dugu, eta bere ideiak azal-
tzen saiatu, ondorengo euskaldunak haietaz bizi eta eli-
katu baitira mende bat baino gehiagoz. Talentu handiko 
gizona, goi-mailako prestakuntza eta kultura zabalekoa, 
herrialdean luzaz orakulutzat hartua. (nik itzulia).20

20 Jatorrizko testua: «El P. Larramendi fue el impulsor que ani-
mó a sus compatriotas y les hizo salir del sopor e indiferencia en 
que se hallaban respecto de su lengua. Por ello, se le puede consi-
derar como padre del movimiento literario vasco de este lado de 
los Pirineos, como mentor e ideólogo de los vascófilos, que con 
sus obras ejerció una influencia muy sensible y considerable. En 
consecuencia debemos ocuparnos de él y de sus obras, y tratar de 
exponer sus ideas, ya que de ellas han vivido y se han alimentado 
los vascófilos posteriores durante más de un siglo. Hombre de 
ingenio extraordinario, de formación superior y vasta cultura, por 
largo tiempo ha sido tenido en el país por un oráculo» (Villasan-
te 1979: 128).
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Gipuzkoan ezagutzen ditugun testu zahar gehie-
nak Larramendiren lanak argitaratu ondokoak dira, bai-
na badira lehenagoko idazlan batzuk ere. Garai batekoak 
eta bestekoak alderatuta, aldea dago erabiltzen den eus-
kara-moldeari dagokionez: «lexiko zainduagoa, erator-
penaren ugalketa, maila jasoagoa eta sintaxi periodo za-
balagoak» erabiltzen hasi ziren Larramendiren obraren 
—batez ere hiztegiaren (1745)— ondoko euskal idazleak 
(Lakarra 1997: 517). Horregatik, esaten da 1745ean eus-
kararen historian aro berri bat hasi zela, Lehen Euskara 
Modernoa (1745-1877) deitu izan zaiona;21 aro berri hori 
literatura-hizkuntzaren bilakaerarekin lotu izan da (cf. 
Lakarra 1997).

Sarasolak dio (1986: 205) garai hartan hizkuntzareki-
ko jarrera orokorra aldatu eta irauli zela: «Larramendiren 
eraginez, erdararen menpeko eta morroi huts izateari utzi 
eta hizkuntzaren berezko baliabideei begira jartzen saia-
tzen hasi da euskal idazlea». Are gehiago, orain arteko zen-
bait ikerketak erakutsi dute Gipuzkoako idazleen artean ez 
ezik, Bizkaiko eta Nafarroako idazleengan ere eragin zuela 
literatura-mugimendu honek (cf. Ondarra 1972; Altzibar 
1990).22 Gainera, badirudi Hego Euskal Herrian bakarrik 

21 Garai honi buruz gehiago jakiteko, ikus Urgell 2018a.
22 Badago salbuespenen bat, eta, horri lotuta, Larramendik 
«irabazi» ez zuenaz dihardu Sarasolak (1986: 214): badirudi La-
rramendiren eragina ez zela iritsi Nafarroako Erronkari, Zaraitzu 
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ez, Ipar Euskal Herrian ere utzi zuela arrastoa (cf. Mujika 
2010; Padilla-Moyano 2017). Ulergarria da Larramendi-
ren lanek izandako arrakasta, izan ere:

Harrigarri da zeinen ondo moldatu ziren Leiza-
rraga bat [1571] edo Axular bat [1643] gramatika- 
hiztegirik gabe, zeren gehienok behar-beharrezkoak 
baititugu zalantzak konpontzeko eta gehiago ikaste-
ko. Honek aski azaltzen du Larramendiren lan horiek 
izan zuten arrakasta eta eragina. Alabaina, lan duinak 
ere badira, azterketa neketsu, sakon eta luzeen ondorio 
(Urgell 2018a: 575).

Larramendik hasitako literatura-mugimenduari ja-
rraitu zioten idazleetako batzuk dira honako hauek: Kar-
daberatz hernaniarra eta Mendiburu oiartzuarra (cf. Al-
tzibar 1992), Ubillos billabonatarra (cf. Mitxelena 2010 
[1989]; Altzibar 1992), Lardizabal (cf. Mendizabal 1956; 
Urgell 1999) eta Iztueta (cf. Ezeizabarrena 1990; Altzibar 
1992) zaldibiarrak, Asteasuko Agirre (cf. Altuna 1998), 
Otaegi beizamarra (cf. Otaegi 1993) eta abar. Hain zuzen 
ere, esaten da Larramendiren obrarekin eta haren jarrai-
tzaile izandako Agustin Kardaberatzen (1703-1770) eta 
Sebastian Mendibururen (1708-1782) idazlanekin sortu 
zela literatur gipuzkera. Hirurak Jesusen Konpainiakoak 

eta Aezkoa haranetara, baina uste du hizkuntza-gaiekin baino lo-
tuago dagoela hori «kultur arazo» batekin.
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ziren, eta Loiolan egon ziren urteetan ezagutu zuten elkar 
(Altuna 1992a: 22; idazleon inguruan gehiago jakiteko, cf. 
Villasante 1979: 149, 152).

Idazle horietako gehienek erlijio liburuak idatzi zituz-
ten: otoitz-liburuak, dotrinak, sermoiak, liturgia-testuak, 
bederatziurrenak, santuen bizitza, etab. Ahoz irakasteko 
ziren asko, edo buruz esanez edo irakurriz jendaurrean en-
tzunarazteko, baita elizgizonen eta eliztarren bakarkako 
nahiz familia arteko irakurketarako ere (Altzibar 1992: 
333, 336). Honenbestez, euskara idatziak ez ezik, jen-
daurrean egiten zen euskarak ere —adibidez, sermoietan 
ahoz esan, irakurri edo entzunarazten zenak— hobekuntza 
nabarmena izan zuen (Altzibar 1992: 326). Eliza katoli-
koari oso lotuta egon da luzaz euskararen lanketa literarioa 
(Sarasola 1976, apud Mounole & Gómez 2018: 473), eta 
bestelako literatura-lan gutxi egin ziren Gipuzkoan —eta 
euskaraz, oro har— «Pizkunde garai arte» (Altzibar 1992: 
332). Nolanahi ere, xviii. mendean badira bestelako lan 
batzuk ere: besteak beste, Xabier Maria Munibe, Peñaflo-
ridako kondearen 1762ko Gabon sariak ber tso-sorta eta 
1764ko El borracho burlado antzerki elebiduna, edo Joakin 
Altzibarren 1772ko Grand Tour an tzerkia (cf. Ugarte & 
Aldekoa 2007) ditugu horren lekuko.

Gorago zerrendatu ditugun idazleetako batzuek eta 
ondoko beste zenbaitek, nork gehiago, nork gutxiago, La-
rramendik erabilitako euskara hartu zuten beren testueta-
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rako idatz-eredu:23 literatur gipuzkera eratuz joan zen La-
rramendiren ondoren, gero eta ezaugarri jakinagoekin, gero 
eta indar gehiagorekin, eta ondorioz, Beterriko hizkeratik 
kanpoko ezaugarriak —batez ere bizkaieratzat har zitezkee-
nak—gutxiesten hasi ziren (cf. Lakarra 1985b). Horrenbes-
teko nagusitasuna hartu zuen eredu hark, non Beterrikoa 
jotzen baitzuten idazle askok hizkera on eta baliagarritzat, 
hortik kanpoko Gipuzkoako beste eskualdeetan erabiltzen 
zen hizkera mespretxatuta. Horren erakusgarri da Xabier 
Maria Munibek El borracho burlado (1764) an tzezlan elebi-
dunaren hitzaurrean esaten duena:

Esaten dut, bada, nire lehen ideia opera hau guz-
tia euskaraz egitea zela: baina gero, zailtasuna izan 
nuen bertan erabili beharreko euskalkiarekin. Azkoi-
tikoaz baliatu izan banintz, ez nintzatekeen oso atse-
gina izango Frantziako mugara arteko gainerako he-
rrialdearekin, Goierriko euskara edo hizkeraren aurka 
duten kezkagatik (nik itzulia; azpimarra nirea da).24

23 Baina tartean badira (oro har) beren herriko hizkera islatzen 
duten idazlanak ere, adibidez, Azkoitiko 1772ko Grand Tour 
antzerkia (cf. Ugarte & Aldekoa 2007).
24 Jatorrizko testua: «Digo, pues, que mi primera idea fue de 
que toda esta ópera fuese en vascuence: pero luego me faltó la 
dificultad del dialecto de que me había de servir en ella. Si me 
valía del de Azcoytia, hubiera sido poco grato a todo el resto del 
País hasta la frontera de Francia, por la preocupación que tienen 
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Larramendik emandako ereduari jarraitu zioten idazle 
gehienak ikasketa on eta bikainekoak ziren, euskara ondo 
zekiten, eta orduko euskal idazleen lanak ezagutzen zituz-
ten. xviii. eta xix. mendeen bitartean maila batean aritu 
ziren idazle guztiek ezagutu zituzten Larramendiren la-
nak, zuzenean edo zeharka; askok oinarri eta lanabes na-
gusi izan zituzten (Sarasola 1986: 211; Urgell 2018a: 573). 
Gainera, azken urteetako zenbait ikerketak erakutsi dute, 
Iparraldeko literatura-tradizioa lehenagokoa izanik (cf. 
xvii. mendeko lapurtera klasikoa), lapurterazko liburuak 
ere eredu edo inspirazio gisa erabili zituztela Hegoaldeko 
zenbait idazlek (cf. Altzibar 1992; Urgell 2018a). 

Honenbestez, esan daiteke haien jaioterri txikiko 
hiz kera gainditzen zutela, eta idazkera-tradizioaz jakitun 
zirela (Altzibar 1992: 332). Azken finean, Urgellek dioen 
bezala (1999: lxxix), «ez dute toki jakin bateko hizkeraz 
idatzi nahi, liburu jakin batzuetako idazkeraz baizik. Idazle 
jasoak dira, kultur eremu jakin batean aritzen direnak, ez 
herriko haurrentzat dotrina ahalik eta ulerterrazena idatzi 
nahi dutenak». Nolanahi ere, garai hartako idatzi xumee-
netan ere nabari da txukuntasunerako joera, eta horiek ere 
Hegoaldeko idazle zaharragoetatik garbi bereizten dira 
(Urgell 2018a: 574). 

contra el vascuence o dialecto de Goi-erri; […]» (1764: 85-86, 
«egilearen ohartarazpena» atala).
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Bestalde, literatura-giroaren ondorioak ez ziren 
idazkera-ereduaren arloan soilik nabaritu: liburu-ekoiz-
penari begiratuta, ikus daiteke gorakada handia izan zuela 
gipuzkera —eta oro har, euskara— idatziak xviii. men-
dearen bigarren erdian (cf. Sarasola 1976). Esate baterako, 
Kardaberatz eta Mendiburu jesuitek hogei urtean ordu arte 
inon inoiz baino orrialde gehiago argitaratu zuten euskaraz 
(Urgell 2018a: 583). 

4.2. Juan Irazusta eta Manuel Larramendi: idazle garai-
kideak

Manuel Larramendi baino bi urte lehenago jaio eta sei urte 
geroago hil zen Juan Irazusta; beraz, esan daiteke biak garai-
kide izan zirela. 1739an argitaratu zuen Irazustak kristau-do-
trinaren euskarazko itzulpena. Ordurako La rra mendik argi-
taratuak zituen bai apologia (1728) eta bai gramatika (1729), 
baina ez hiztegia (1745). 1745eko data hartu izan da eus-
kararen historian mugarritzat, batez ere hiztegia argitaratu 
ondoren nabari delako idazkera-aldaketa euskal idazleengan 
(cf. Lakarra 1997: 517). Zuloagak (2019: 664) uste du, ordea, 
1730 inguruko zenbait testutan ere nabari direla literatu-
ra-mugimenduarekin hedatutako joera eta ildoak. 

Gutxi gorabeherako data batek literatura-mugimen-
duaren aurreko eta ondoko testuak bereizten lagundu bade-
zake ere, testuz testu begiratu behar da hori; izan ere, garai 
bereko testu guztietan ez da hizkera bera erabil tzen, testu 
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bakoitzaren ezaugarriak (hartzaileak, helburua, etab.) ezber-
dinak direlako. Hala, 1730 inguruko testu batzuetan joera 
eta ildo berriak nabaritzen diren arren (cf. Zuloaga 2019), ez 
dirudi 1739ko Irazustaren testua literatur gipuzkeraren joe-
rekin lotu daitekeenik. Hori ziurtatzeko, azterketa sakona-
goa egin beharko da, jakina; baina ez dirudi, behintzat, beste 
idazle batzuen adinako lotura izan zuenik (§4.1.4). Esate 
baterako, Irazustaren dotrinaren (1739) eta Larramendiren 
gidari tzapean argitaratu zen Burgosko dotrinaren (1760) 
pasarte labur bana konpara tzen ditu Urgellek (2018a: 575):

1. taula. Irazustaren 1739ko dotrinaren eta Burgosko 1747ko 
dotrinaren alderaketa

Irazusta (1739)
Da gauza bat esan eta 
pensatu alditequean 

excelenteena ta 
admirableena; Jaun bat 

infinitamente poderosoa, 
sabioa, justoa, principioa eta 

fiña gauza guztiena.

Burgosko dotrina (1747)
Da esan al ta gogora al 

ditequean gauzaric garaien 
ta miragarriena. Jaun bat 

finicgabero ona, aal guciaren 
jabea, jaquintsua, justua 
ta gauza gucien asiera ta 

bucaera.

Bi pasarteen artean dagoen aldea nabarmena da le-
xikoari —hau da, hiztegiari— dagokionez: excelenteena 
(1739) vs garaien(a) (1747); admirableena vs miragarriena; 
infinitamente vs finicgabero; sabioa vs jaquintsua; principioa 
vs asiera, etab. Bi testuen artean zortzi urteko aldea beste-
rik ez dago, eta bitarte horretan «iraultza» bat antzeman 
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daiteke, Larramendiren obraren —eta bereziki hiztegiaren 
(1745)— eraginari lotutakoa; hain zuzen ere, Irazustaren 
1739ko itzulpena erdararen menpe dagoela antzeman dai-
teke 1747ko testuarekin alderatuta. 

Hori dela eta, alkizarrak erabilitako euskararen kali-
tatea eta garbitasuna zalantzan jarri zuten geroagoko ba-
tzuek. §4.1.4 atalean esandakoa aintzat hartuta, zerikusia 
izan dezake horrek xviii. eta batez ere xix. mendean he-
datutako joera eta ideiekin: euskara garbia bilatzen zuten, 
eredu linguistiko jakin batekoa, eta, ikusi dugunez, ez di-
rudi Irazustaren 1739ko testuak baldintza horiek betetzen 
zituenik. Jarraian, Irazustaren itzulpenaren inguruko iritzi 
batzuk eta horiei lotutako gorabeherak aurkeztuko ditut.

4.3. Irazustaren itzulpenaren inguruko iritziak xviii. eta 
xix. mendeetan

1855ean salaketa bat bideratu zen Errezilgo, Albizturko eta 
Bidania-Goiazko artzapez-barrutitik, herri haietan erabil-
tzen zen dotrina (Irazustarena) «euskara txar eta lotsaga-
rrian» idatzita zegoela-eta. Hala, Gipuzkoako Artzapezgo 
Nagusiak komisio edo batzorde bat sortu zuen Tolosan 
egindako apaizen batzarrean:25 komisioko batzuen iritziz, 

25 Honako hauek osatzen zuten komisioa (Larrarte 2016: 24): D. 
Fran tzisko Maria Gorostegi, Bidaniko erretorea; D. Joan Este-



juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

—83—

Irazustaren itzulpena txarra zen eta zuzendu beharra zegoen. 
Eztabaida handia sortu zuen gaiak, eta ez zuten adostutako 
erabakirik onartu (Larrarte 2016: 24; Altonaga 2015: 19).

Frantzisko Maria Gorostegik, komisiokide eta Bida-
niko erretoreak, Asteteren beste itzulpen bat egitea eraba-
ki zuen bere aldetik (1867), eta lan hori egiteko arrazoiak 
adierazi zituen (Altonaga 2015: 20-21): ez zuen ulertzen 
euskaraz Jaungoicotasun, Irutasuna, iraun, aguertu edo ja
quintsua bezalako hitzak edukita, erdarazko Divinidadea, 
Trinidadea, perseveratu, revelatu eta sabioa erabiltzea, uler-
tzeko zailagoak baitziren haren iritziz (adibide gehiago ere 
ematen ditu). Eztabaidak jarraitu egin zuen beste urte ba-
tzuez. Azkenean, 1879an Irazustaren testuaren “zuzenketa” 
izango zena argitaratu zuten Bilbon komisiokideek. Hi-
tzaurrean honela esaten da:

Irakurle euskalduna: Dotriñako liburutxo au 
iriki tzean, ez dezazula uste ez dan gauzaren bat. Zuk 
aurta sunetik ikasi zenduan dotriña bera da. Lengo  
liburutxoan [Irazustaren liburua, alegia] erdaraz zeuden 
itz asko euskaraz ipintzea, eta an denborarekin gertatu 
diran utsegiteak zuzentzea, orra zertara datorren zure  

ban Zelaia, benefiziadua orduan eta Albizturko erretorea gero; D. 
Frantzisko Ignazio Lardizabal, Zaldibiako benefiziadua eta euskal 
idazlea; D. Sebastian Alejo Azpeitia, Zestoako bikarioa; D. Luzia-
no Mendizabal doktorea, Tolosako bikarioa; eta D. Jose Maria 
Sorozabal, Urrestillako bikarioa. 
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onerako eskeintzen zatzun lan berri au. […] (Larrarte 
2016: 24)

Halere, apaizek egin zituzten aldaketak erdarazko  
hitzak euskaraz ipintzea eta hutsegiteak zuzentzea baino 
gehiago izan ziren. Laburbilduz, Irazustaren itzulpenari ho-
nako akats hauek ikusten zizkioten (Larrarte 2016: 24-25):

–  Apezpikuak emandako baimenik ez du. Honenbes-
tez, argitara eman zitekeen, baina debekatuta ze-
goen elizetan eta eskoletan erabiltzea.

–  Zehaztasunik eza eta Asteteren erdal bertsioarekiko 
aldaketak edukitzea.

–  Erdarakadez blai egotea.
–  Sintaxi eta egitura okerrak izatea.
–  Eta, grabeena, zenbait heresia26 azaltzea.

Orain arte aipatutako iritziez gain, Juan Mateo Za-
balak ere uste zuen «oso euskara txarrean» idatzita zegoela 
(Altonaga 2015: 18). Alabaina, aipatu bezala, xix. men-
dean nagusitutako hizkuntzaren joerekin eta ildoekin ze-
rikusia izan dezakete Irazustaren obraren aurkako iri tzi 
horiek, eta ez benetan itzulpen txarra izatearekin; izan 
ere, kontrako iritziak gorabehera, ukaezina da alkizarraren  
itzulpenak ondoko mendeetan izan zuen eragina (cf. Uri-
be-Etxebarria 2019). Aurreko autore batzuek idatzi edo 

26 «Erlijio katolikoan, Elizak dogmen aurkako jotzen eta gai-
tzesten duen doktrina edo iritzia» (Euskaltzaindiaren Hiztegia).
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euskaratu zituzten gainerako dotrinak «desagerrarazi» 
zituen, tartean Otxoa Arin ordiziarraren 1713koa (Aran-
buru et al. 1999: 71-72), eta dotrina horrek landu kutsua 
du, hau da, ez zen nolanahiko idazlea. Aranburuk dioenez 
(2001: 443), ia Gipuzkoa osoko milaka haurrek buruz ikasi 
zuten Irazustaren dotrina.

Horri lotuta, bazen aurkako iritziekin erabat ados ez 
zegoenik ere: Eusebio López Tolosako inprimatzaileak, 
adibidez, estimu handitan zuen; haren ustez, alkizarraren 
itzulpena zuzendu eta euskara txukunean jartzeari lehen-
tasuna ematen ziotenak akats dotrinaletan erortzen ziren 
sarri, terminologiari lotutako zehaztasun faltagatik (Alto-
naga 2015: 23). Halaber, euskal idazleen maisutzat hartu 
izan den Larramendik ere ontzat jo zuen Irazustaren lana; 
akats bakarra ikusten zion, erdarazko hitz gehiegi erabil-
tzen zituela (cf. Tellechea Idígoras 1990: 153-154):

[…] badute Hernialdeko erretoreak modernoki 
itzulitako Aita Asteteren [dotrin]a; eta lehendabiziko 
edizioa bukatu ondoren, bigarren edizio bat egin du, 
eta herri eta etxeetan Astetea euskaraz dakite, eta Her-
nialdekoren itzulpen honek ez du beste akatsik haren 
euskara ahal bezain garbia ez izatea baino. (nik itzulia).27

27 Jatorrizko testua: «[…] ya tienen modernamente traducido el 
de P. Astete por el Rector de Hernialde; y haviéndose acabado la 
edición 1ª, ha echo otra segunda, y en los lugares y casas saben el 
Astete en bascuence, y no tiene más defecto esta traducción de 
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Hein batean, ulergarria da Irazustaren obrak erda-
rarekiko duen lotura: alde batetik, garai hartan ikasketak 
erdaraz egiten zituzten; beste aldetik, esku artean edukiko 
zituen (ia) iturri bakarrak gaztelaniazkoak izango ziren, 
eta ondorioz, horien itzulpen-moldaketan jardun beharko 
zuen (cf. Aranburu et al. 1999: 78. orrialdean Otxoa Ari-
nen dotrinari buruz esandakoa). Beraz, benetan itzulpen 
txarra dela pentsatu behar al dugu? Irazustaren testua be-
har bezala baloratzeko, alkizarrak 1739ko dotrinan erabili-
tako euskara-moldea aztertuko dut jarraian.

Hernialde que no ser tan limpio, como pudiera, su bascuence.» 
(Larramendi, apud Tellechea Idígoras 1990: 153).
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5. 
irazustaren 1739ko testuaren 

iruzkina

5.1. Testuaren aurkezpen laburra

Asteteren obraren erabilera askotarikoa izan da eliza-jen-
dearen artean, ez baitute hartu Asteteren obra moduan, 
baizik eta Elizaren dotrina gisa. Honenbestez, jatorrizko 
testu beraren moldaketa laburragoak egin dira batzuetan, 
luzeagoak besteetan. Itzulpenaren luzera apezpikuaren edo 
egilearen araberakoa da. Irazustarena, adibidez, moldaketa 
laburra dela esan daiteke, 72 orrialde baititu guztira (azala 
barne). Hori izan liteke, agian, alkizarraren dotrinak ho-
rrenbesteko arrakasta izateko eta denboran irauteko arra-
zoietako bat: laburra izatea, besteak beste, merkea izatea 
suposatzen zuelako horrek (cf. Resines 1994: 203, 212).

Itzulpen honetan, Hernialdeko erretore moduan aur-
kezten da Irazusta, eta horregatik, gehienek ez dute due-
la gutxi arte jakin alkizarra zela (cf. Aranburu 2001: 443). 
Honako datu hauek ematen ditu lanaren azalean (letra  
etzanez adierazitakoa 1739ko lanetik hitzez hitz hartu-
takoa da): 

–  Itzulpenaren jatorrizko testua eta egilea: Doctrina 
Christiana eguin zuana erdaraz Aita Gaspar Astete 



—88—

juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

jesuitac. Ipini du eusqueraz Don Juan de Irazuzta erre
tore Hernialdecoac.

–  Itzulpenaren helburua: [itzulpena] ceña dan Provin
cia Guipuzcoacoan bere feligresiaco aurrari Doctrina 
eracusteco; […]

–  Irakurleak aurkituko duen edukiaren inguruko azal-
pena: […] eta añaditcen dio encarnacioco, eta eucaristiaco 
mysterioen esplicacioa, baita ere confesio on baten condi
cioac, eta acto fedeco, esperantzaco eta caridadecoac. 

–  Argitaratze urtea eta inprimategia: Iruñeco Joseph Joa
quin Martinez impresorearen echea. Urte 1739.28

28 Izan ere, Iruñea izan zen Hego Euskal Herriko inprimategi 
nagusia 1766ko debekua arte, eta handik aurrera Tolosa (Urgell 
2018a: 604).

Juan Irazustaren 1739ko 
itzulpenaren azala
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Itzulpenaren edukiari erreparatuta, honelako kris-
tau-dotrinetan ohikoa den egitura jarraitzen da Irazusta-
ren lanean, eta galdera-erantzunetan oinarritutako sistema 
pedagogikoan idatzita dago —Asteteren obra bezala—. 
Pixka bat gehiago sakonduta, honako zati hauek bereiz 
daitezke (letra etzanez adierazitakoa 1739ko lanetik hitzez 
hitz hartutakoa da):

hitzaurrea eta sarrera 
•  Bekatarientzat abisua (bertsotan): Avisoa pecadore 

guztienzat (2)
•  Kristau-dotrinaren sarrera (bertsotan): Doctrina 

Chris tianaren introducioa (2-3)
otoitzak

•  Aitagurea: Pater nosterra (3-4)
•  Agurmaria: Ave Maria (4)
•  Kredoa: Credoa (4-5)
•  Agur Erregina: Salvea (5-6)
•  Hamar aginduak: Jaungoycoaren legueco mandamen

tuac dirade amar (6-7)
•  Fedeko artikuluak: Articulu fedecoac dirade amalau (7-8)

kristau-dotrinaren deklarazioa  
(galde-erantzunak)

•  Zatiketaren hasiera: Doctrina Christianaren declara
cioa galdetcen eta erantzuten dala (9-11) eta Doctrina 
Christianaren particioa (12)

•  Lehenengo partea: Doctrina Christianaren leenengo 
partea, ceñean declaratcen diraden Credoa eta articuluac 
[kristauak zer jakin behar duen] (13-21)
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•  Bigarren partea: Doctrina Christianaren bigarren par
tea, ceñean declaratzen dan cer escatu bear dan eta Eliza 
Ama Santuaren oracioa [kristauak otoitzean zer eska-
tu behar duen] (21-28) 

•  Hirugarren partea: Doctrina Christianaren irugarren 
partea, ceñan (sic) declaratcen dan cer obratu bear dan 
[kristauak zer egin behar duen] (28-34)

•  Laugarren partea: Doctrina Christianaren laugarren 
partea, ceñean declaratcen diraden sacramentu recibitu 
bear diradenac [kristauak zer sakramentu hartu behar 
dituen] (35-41)

bizio eta bertute nagusiak
•  Bekatu kapitalak eta horien aurkako bertuteak: Pe

catu capitalac dirade zazpi (41-42) eta Zazpi vicio oen 
contra dirade zazpi virtute (43)

•  Arimaren etsaiak: Animaren etsayac ceñetatic igas 
eguin bear degun dirade iru (43-44)

•  Bertute teologalak: Virtute theologalac dirade iru (44)
•  Bertute kardinalak: Virtute cardinalac dirade lau (44)
•  Gorputzaren zentzuak: Corputzaren sentiduac dirade 

bost (44)
•  Arimaren ahalmenak: Animaren potenciac dirade iru 

(45) 
•  Espiritu Santuaren dohainak eta fruituak: Espiritu 

Santuaren doayac dirade zazpi (45) eta Espiritu San
tuaren fructuac dirade amabi (46)

•  Zoriontasunak: Bienaventurantzac dirade zortci (46-
49) 
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konfesio jenerala
•  Confesio generala (49)

kontzientzia aztertzeko modua 
•  Conciencia egunoro esaminatceco modua, ditu bi tempora 

eta bost puntu (50-51)
akto kontriziokoa 

•  Acto contriciocoa (52)
aitortza ona egiteko aholkuak eta  
azalpena (53-70)

•  Encarnacioco misterioaren esplicacioa (53-56)
•  Sacramentu santu aldarecoaren esplicacioa (56-59)
•  Oracio comulgatcera dijoanean esateco (59) eta Oracioa 

comulgatu ezquero esateco (59-60)
•  Esplicatcen dirade confesio onaren condicioac (60-66)
•  Oracioa confesatcera dijoanean esateco (66-67) eta Ora

cio confesatu ezquero esateco (67)
•  Acto fedeco, esperantzaco eta caridadecoac, ceñac eguin 

bear diradan (sic) urtean bein guchiena (67-70)
letania (latinez; 70-72)
oremus (latinez; 72)

Irazustaren itzulpeneko zatiak bereizteko, Aranburu 
eta gainerakoek (1999: 75-76) Ordiziako Otxoa Arinen 
dotrinaz esandakoetan oinarritu naiz, ordiziarraren 1713ko 
dotrinaren egitura antzekoa baitu Irazustaren itzulpenak. 
Hala ere, badira aldeak; besteak beste, ordiziarrarena as-
koz luzeagoa da (175 orrialde) eta Irazustak lehen bi atal-
txoak (abisoa eta sarrera) bertsotan ematen ditu. Hemen,  
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ordea, ez dut bi dotrinen arteko konparazio sakonik egingo,  
interesgarria izango litzatekeen arren, lan honen helburu 
eta mugak gainditzen baititu.

5.2. Testuko hizkuntzaren azterketa historiko-dialekto-
logikoa

Momentuz, pentsa daiteke Irazustaren dotrinan islatzen 
den euskara xviii. mendean Alkiza inguruan egiten zena 
dela. Hori ziurtatzeko, beharrezkoa izango da etorkizunean 
Irazustaren eta haren lanaren inguruan sakontzen jarraitzea; 
nolanahi ere, 1739ko dotrinan erabilitako hizkuntza azter-
tzeko lehen saio bat egingo dut atal honetan. 

1739ko argitalpenaren  
lehen bi orrialdeak
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Hizkuntza-ezaugarriak azaldu eta iruzkintzerakoan, 
Euskararen historia (2018) liburuko «Euskara Arkaikoa» 
(Mounole & Lakarra 2018) eta «Euskara Zahar eta Kla-
sikoa» (Mounole & Gómez 2018) kapituluetan esan-
dakoak hartu ditut oinarri. Bestelako iturriak testuan bertan  
zehaztu ditut. Bestalde, azterketa osatzeko, 1739 baino  
lehenagoko edo garai bertsuko Gipuzkoako testuei erreparatu 
diet: 1557ko Tolosako ezkontza-fedea (cf. Mitxelena 1964); 
Azpeitiko abadesa errezildarraren 1622ko gutunak (cf. Sa-
rasola 1983); Elduaingo 1619ko bertsoak (cf. Bilbao 2014); 
Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko dotrina (cf. Oregi 1972; 
Altuna 1992b; Aranburu et al. 1999); Lasarteko 1716ko ber-
tso zaharra (cf. Satrustegi 1983a); eta Azpeitiko 1738ko gu-
tunak (cf. Madariaga et al. 2009). Horiez gain, honako lan eta 
datu-base hauetan ere begiratu dut testuetako datuak osa-
tzeko eta gaur egungo euskarako datuen berri izateko: Ger-
hard Bähr-en Estudio sobre el verbo guipuzcoano (1926-1935); 
Azkueren Erizkizundirako Ramon Lizarraldek Alkizan bil-
dutako datuak (cf. Echaide 1984); Euskararen Herri Hiz keren  
Atlasa (ehha); Euskal Klasikoen Corpusa (ekc); eta Orotariko 
Euskal Hiztegia (oeh).

Lehendabizi, Irazustak erabilitako ortografiari errepa-
ratuko diogu. Aipatu bezala, Hego Euskal Herrian latina 
eta gaztelania izan dira hainbat urtez kultura-hizkuntzak, 
eta ortografian ere nabaritzen zen hori. Horren erakusgarri 
dira, esate baterako, Irazustak erabili zituen honako gra-
fema hauek: <v>, <mb> eta <mp>, <gue> eta <gui>, <qu>, 
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<c>, <tc>, <ch>, <y>, etab. Ondoko taulan adierazi ditut 
Irazustak erabili zituen eta gaur egungo euskaran beste 
modu batera adierazten diren grafema batzuk: 

2. taula. Irazustak 1739ko dotrinan erabilitako grafemak

<v>

Gaur egun <b>: Provincia (1); vorondatea (3); salva ‘salba(tu)’ (4); virtute 
‘bertute’ (11); vider ‘bider, aldiz’ (11); javeac (46); velaurico ‘belauniko’ 
(50); christauva ‘kristaua’ (9), etab. 
baina <b> ere badago: gabean ‘gauean’ (2); bider (61); begui (5), etab.

<mb> 
Gaur egun <nb>: izam bidi ‘izan bedi’ (3); onem bat ‘onen bat’ (11); orrem 
beste ‘horrenbeste’ (11); cembat ‘zenbat’ (12, 39); aimbeste ‘hainbeste’ (19), 
etab.

<mp> Gaur egun <np>: importancia (60); tempora ‘denbora’ (50), etab.
<gue>, 
<gui>

Gaur egun <g>: eguin (1, 3); oguia (3); ongui (21, 38, 41); begui (5); 
guezurric (6), etab.

<qu> Gaur egun <k> (que, qui): eusqueraz (1); diteque(an) ‘daiteke(en)’ (2, 14); 
zurequin (4); jaquingo (12); chiquian (59), etab.

<c>

Gaur egun <k> (ca, co, cu eta hitzaren bukaeran): aec ‘haiek’ (2); nic (4); 
pecadorea (2); ocasiotic (2); sabeleco (4); gaurco (2); lecura (18), etab.
Gaur egun <z> (ce, ci): ceña ‘zeina’ (1); icenean (3); esplicacioa (1); viciac 
(5), etab.

<tc>

Gaur egun <tz> (tci, tce): eutci ‘utzi’ (2); iltcea ‘hiltzea’ (2, 6); gurutcea (2); 
galdetcen (9), etab.
baina <tz> ere badago (tza, tzu eta hitzaren bukaeran): gaitzay ‘gaitzei’ 
(8); vicitza (5); eriotza (8); erantzuten (9); libratzallea (17); itz (10), etab.

<ch> Gaur egun <tx>: echetic (11); chiquian (59), etab.

<ñ> Gaur egun <in>: iñor (6); gañean (7); fiña (19); baño (8); baña (16); 
bularretaraño (19); siñatcea (9), etab.

<y>
Gaur egun <i> (hitz tarteko diptongoan, hitz bukaerako diptongoan, 
bokal arteko indartze edo tinkaduran eta kultismoetan): Jaungoyco (7); 
jay (6); onay (8); bay (9); nay (16); mysterio (4); jayo (4); doayaz (18), etab.
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Ikus daitekeenez, hots batzuk modu bat baino gehia-
gotara adierazi zituen, garai hartan ohikoa zen moduan. Er-
darazko grafemak nagusi badira ere, euskarazko ba tzuk ere 
erabili zituen, esate baterako, <tz> eta <ts>: gai tzay ‘gaitzei’ 
(8), vicitza (5), eriotza (8), itz (10) eta etsayac (11), jetsi (8), 
mantsuac (46), lotsaz (64), itsustasunagatic (62), etab. Ho-
rregatik, pentsa daiteke bazekiela <ts> eta <tz> afrikatuak 
bereizten. Hala ere, beti ez ditu grafema horiek erabiltzen, 
eta badirudi —<tc> grafemaz gain— <z>-k ere adieraz ze-
zakeela gaur egun <tz> bidez adierazten dugun hotsa, cf. 
guztienzat ‘guztientzat’ (2). Hegoaldean, Larramendiren 
ondoko autoreak hasi ziren <tz> eta <ts> orokortzen (Urgell 
2018a: 608); beraz, grafema horiek beti ez erabiltzeak ere 
erakuts lezake Larramendik hasitako mugimendua baino le-
henagoko autore baten aurrean gaudela. Bestalde, <s>-a adie-
razteko <∫> erabili zuen Irazustak, garaiko ohiturei jarraituz: 
∫artua (2), e∫catu (2), ∫inistu (2), de∫can∫atu (2), etab. (gai-
nerako adibideak ematerakoan <s>-a erabiliko dut). <h>-a 
oso gutxitan ageri da euskal hitzetan, baina bada adibideren 
bat: ohostutcea (6), bihotz (47, 69), baina baita biotz (52) ere; 
Larramendiren aurreko autoreek oso gutxitan erabili zuten 
<h>-a maileguetatik kanpo Hego Euskal Herrian (Lakarra 
1985b: 245). Honenbestez, esan daiteke Irazustak bazuela 
euskarazko grafiaren berri ere: idatzizko esparruan euska-
rak garai hartan zuen presentzia aintzat hartuta, ez da gutxi. 
Ikusten da bazekiela euskaraz idazten, nahiz eta bere testuan 
erdararen presentzia ere nabaritzen den.
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1739ko dotrinan ageri diren hizkuntza-ezaugarrien azter-
keta egingo dut jarraian. Lau eremu bereizi ditut ezaugarrien 
hedadura geografikoaz dakiguna kontuan hartuta: 1) ezau garri 
zaharrak; 2) Euskal Herriko mendebal-erdialdekoak; 3) Eus-
kal Herriko erdigunekoak; eta 4) Gipuzkoa (erdialde)koak. 
Atal bakoitzaren hasieran adieraziko dut izen horien bidez 
zein eremuri egin diodan erreferentzia (ikus, halaber, §5.2.5 
atala). Hala ere, multzo berean sartu ditudan ezau garri guztiek 
ez dute hedadura geografiko berbera; azalpenak ematerakoan 
zehaztuko dut hori, hala behar izanez gero.

Ezaugarrien azterketa egiten hasi baino lehen, ordea, hona 
hemen Irazustak erabili zituen zenbait hitzen euskara batuko 
ordaina, testua ulertzeko lagungarri izan daitekeelakoan:

 acabaeran (19): bukaeran
 amecagarrena (46): hamaikagarrena
 anima (22): arima 
 arzaz (45): hartaz (erakuslea)
 asco (21): aski, nahikoa
 au berau (27): hau bera, hauxe
 bague (30): gabe
 bearric (30): lanik (beste testuinguru batzuetan behar 

izan ‘gazt. necesitar’ esanahia du)
 bedincatua (4): bedeinkatua
 belarrean (3): kopetan29

29 Ipar Euskal Herriko idazleek erabili izan dute. Hegoaldekoen 
artean, Irazustaz gain, Landucciok dakar xvi. mendeko Araban 
(oeh), eta zer pentsatua ematen du horrek.
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 cerren (8): zeren eta (kausazko lokailua)
 chit (64): oso, guztiz
 ecusi (12): ikusi
 egun (3): gaur egun
 egunoro (3): egunero; egunoroco (24): eguneroko
 escuetic (5): eskuinetik; escueco (10): eskuineko
 etcin (50): etzan
 eutci (2, 26): utzi
 garbiro (51): modu garbian
 ichedeten (8): itxaroten
 igas eguin (44): ihes egin
 itsustasunagatic (62): itsustasunagatik (itsusi adjektiboa 

eta -tasun atzizkia)
 laja (2): laga, utzi
 narru (34): larru
 ohostutcea (6): ostea, lapurtzea30

 onein (67): honen (erakuslea)
 paqueosoac (47): bakezkoak
 razoearen (32): arrazoiaren
 sarri (3): maiz, askotan
 sermonea (39): sermoia
 tempora (11, 50): denbora 
 urreneco (64, 66): hurrengo

30 Hegoaldean erabili izan da, xvi. mende bukaeratik hasita. 
Hitz honen ohiko forma ostu da, baina Otxoa Arin ordiziarrak 
eta Juan Irazustak ohostu darabilte (oeh).
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aditz laguntzaileak

nor sailekoak:
 bidi (3, 23): bedi; didilla (23, 59): dadila; didin (40): da-

din, etab. 

nor-nori sailekoak:
 zaitza (62): zaizkio

nor-nori-nork sailekoak:
 diozcatzu (25): dizkiozu
 diuztala (68): dizkidala; diuzta(t)zula (52, 66): dizki-

dazula; diuzcat (67): dizkiot; diuzca(n) (50, 51): diz-
kio(n); diuzcun (16): dizkigun; ciuzcun (44): zizkigun; 
diuztegun (4, 24): dizkiegun; diuztezun (59): dizkiezun

 diazadala (20): diezadala; diazagula (23, 24): diezagula; 
diazagun (40): diezagun; diatzaitzula (24): diezazkizula

 eguidazu (11, 12): iezadazu; eguiozu (28): iezaiozu; egui
guzu (5, 23): iezaguzu; eguiuzcutzu (3, 24): iezazkiguzu; 
deguiozula (49): diezaiozula; deguigula (24): diezagula

5.2.1. Ezaugarri zaharrak

Hizkuntza-ezaugarri batzuk zaharrak dira, eta aspalditik 
erabili izan dira hainbat euskalki edo hizkeratan. Gaur 
egungo euskaran ere irauten dute ezaugarri zahar horie-
tako batzuek, eta beste batzuk galdu edo aldatu egin dira. 
Atal honetan sartu ditut Irazustaren dotrinan aurkitu di-
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tudan eta filologian berrikuntza31 deitu ohi zaien ezaugarri 
batzuk ere, gerora aldaketak izan dituztelako, eta, beraz, 
gaur egungo euskararen ikuspegitik ezaugarri zahartzat 
har daitezkeelako. Hauek dira Irazustaren lanean aurkitu 
ditudanak:

–  Bokal luzeak daude: leen baño leen ‘lehen baino  
lehen’ (2); leenena ‘lehena’ (3); leenengo ‘lehenengo’ (7, 13, 
56, baina lenengo 21); leenago ‘lehenago’ (33, 56); igan
deetan (32); besteetan (48), etab.

Jatorri bat baino gehiago izan dezakete honelako 
bokal luzeek. Baliteke: a) <h>-a galdu izanaren ondo-
rio izatea; edo b) hitzei kasu-atzizkiak gehitzerakoan 
bi bokal batzearen ondorio izatea. Irazustaren lanean 
bildutako ia adibide guztiak <h>-a galdu izanaren on-
dorioz gertatu dira. Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko 
dotrinan, aldiz, bestelako adibide gehiago daude.32 Dena 
dela, xviii. mendean jada gutxi dira bokal bikoi tzen 
adibideak.

31 «[…] egoera zaharrago batekiko, dialekto batean sumatzen 
den haustura da berrikuntza, hizkuntza-forma batean sortu den 
aldaketa.» (Camino 2009: 388; Camino 2022).
32 Esate baterako, aditz-izenari atzizkia gehitzerakoan sortutako 
arceen ‘hartzen’; quentceen ‘kentzen’; galtceeco ‘galtzeko’. Horiez 
gain, beste hauen modukoak ere badaude: edaateco ‘edateko’; fal
taac ‘faltak, hu tsak’; acabeera ‘akabera, bukaera’, etab. (cf. Aranburu 
et al. 1999: 87).
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–  Bokal elkarketak laburtu gabe daude: acabaeran ‘akabe-
ran, bukaeran’ (19); aoazco ‘ahozko’ (38)

Otxoa Arinen 1713ko dotrinan ere badaude a + e 
> -ae- (ez -e-) egiten den adibide batzuk, Irazustaren 
testuan baino gehiago: obraetatic ‘obretatik’, personaetatic 
‘pertsonetatik’, entrañaetan ‘entrainetan, erraietan’, etab. 
(cf. Aranburu et al. 1999: 87). Adibideetan ikus daite-
keen bezala, Irazustaren dotrinan ere badaude hone-
lakoak, baina, gehienetan, bokalak soilduta edo laburtu-
ta daude —gaur egun bezala—: animetan ‘arimetan’ (23, 
ez animaetan); animen ‘arimen’ (40, ez animaen); obretan 
(31, ez obraetan), etab.

–  ea > ia eta oa > ua gisako bokal aldaketarik ez da egiten: 
gabean (2); gurutcea (2); lurrean (3) eta Hernialdecoac (1); 
Guipuzcoacoan (1); Jaungoycoaren (6); passioa (8), etab.

Garaiko beste testuekin bat dator Irazustaren dotri-
na ezaugarri honetan (cf. Otxoa Arinen 1713ko dotrina; 
Azpeitiko 1738ko gutunak, etab.). Alabaina, 1716ko La-
sarteko bertso zaharrean sucaldian ‘sukaldean’ (8) dago; 
adibide horrekin ikus daiteke ea > ia bokal aldaketa, be-
rez, gertatua zela xviii. mende hasierarako. Beraz, pen tsa 
daiteke idazkera-kontzientziagatik idatz zezaketela agian 
jatorrizko ea (ez ia) eta oa (ez ua) idazle batzuek, eta ez 
orduan aldaketa gertatu gabe zegoelako. Baliteke, halaber, 
aldaketa gertatua bai, baina gramatikan guztiz zabalduta 
eta orokortuta ez egotea oraindik. 1750az geroztik uga-
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ritzen dira testuetan bokal elkarketen ondorioz sortutako 
aldaketak, nahiz eta geroagoko idazle batzuek eredu za-
harrari —aldaketarik gabekoari— eusten dioten (cf. Zu-
loaga 2019: 508). 

xx. mende hasierako ahozko datuei begiratuta, es-
pero bezala, ea > ia eta oa > ua aldaketen erakusle diren 
adibide hauek bildu zituen Ramon Lizarraldek Alki-
zan (cf. Echaide 1984): etxia ‘etxera’ (87, etxera > etxea 
> etxia); aizia ‘haizea’ (101, (h)aizea > (h)aizia); egunian 
‘egunean’ (172, egunean > egunian), luzia ‘luzea’ (60, luzea 
> luzia), besua (85; besoa > besua), martxua ‘martxoa’ (311; 
martxoa > martxua), etab.

–  -o(k) artikulu hurbilak erabilera zabalagoa du: pecatarioc 
gatic ‘bekatariongatik’ (4); gu pecatarioc (8); guztioc (20, 
49), etab.

Irazustaren testuan ez dira honelako adibide asko 
ageri, baina baten batzuk bai. Eskualdeko testuetan 
badira adibide gehiago: adibidez, 1619ko Elduaingo 
bertsoetan anrreoi ‘andreoi’ (8) dago. Gaur egun, -a(k) 
artikulua nagusitu da Euskal Herriko erdialdeko eta 
ekialdeko hiz keretan, eta -o(k) gramatika-forma ba-
tzuetan baino ez da gorde, fosilizatuta. Euskal Herriko 
mendebaleko hiz keretan iraun du gehien -o(k) artikulu 
hurbilak, nahiz eta hiz kera horietan ere galtzeko bidean 
dagoen (Zuazo 2014: 170).

–  -zaz kasu-atzizkia du instrumentalean: arzaz ‘hartaz’ (45)
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Horrekin batera, certaz (18) ere badu Irazustak, ins-
trumental kasuko -taz atzizki berriagoa duena. Lasarte-
ko 1716ko bertso zaharrean ere badago ayesas ‘haietaz’ 
(5). Beraz, ikus daiteke bi atzizkiak, zaharra nahiz berria, 
erabiltzen zirela xviii. menderako. Ramon Lizarraldek 
zenbait adibide bildu zituen Alkizan, xx. mende ha-
sieran, atzizki zaharrarekin (cf. Echaide 1984): nizaz 
‘nitaz’ (133), onezaz ‘honetaz’ (134), orrezaz ‘horretaz’ 
(136), gizonazaz ‘gizonaz’ (138), baina baita artaz ‘har-
taz’ (137) berriagoa ere. Badirudi erakusle eta izenordai-
nekin iraun duela, batik bat, atzizki zaharrak; Beterrin 
oraindik erabiltzen dira halakoak. 

–  aek ‘haiek’ eta oek ‘hauek’ gisako erakusleak ditu:

1. gradukoak
oec ‘hauek’ (6, 34, 35); oei ‘hauei’ (48); oen 
‘hauen’ (43); oetan ‘hauetan’ (3, 49, 62); oequin 
‘hauekin’ (36), etab.

2. gradukoak oriec ‘horiek’ (11, 20, 38); orien ‘horien’ (11)

3. gradukoak

arc ‘hark’ (25); argan ‘hargan’ (29); aec 
‘haiek’ (2, 8, 37, 46); aetan ‘haietan’ (29, 30); 
aequin ‘haiekin’ (37, 42); aetatic ‘haietatik’ 
(41); aen(a) ‘haien(a)’ (51, 46, 47); aecgatic 
‘haiengatik’ (51)

Hizkera askotako testuetan ageri dira halakoak. 
Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko dotrinan adibide uga-
ri daude (cf. Altuna 1992b: 577), eta 1619ko Elduaingo 
bertsoetan ere oen ‘hauen’ (37, 40) eta hor<r>ec (7), orretan 
(9) ageri dira. Gaur egun ere asko erabiltzen dira erakus-
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le hauek Goierrin, eta Tolosan ere erabili izan da ok (oik 
eta aik berriagoekin batera; cf. Hurtado 2001: 87). Ra-
mon Lizarraldek gisa bereko ok (& oik berriagoa) ‘hauek’ 
eta oiek ‘horiek’ bildu zituen Alkizan xx. mende hasieran 
(cf. Echaide 1984: 277-278). Horregatik hartu ditut, hain 
zuzen, Irazustarenak erakusle zahartzat; badirudi gerora al-
daketak gertatu direla: oek > ok ‘hauek’.33 Ikus daitekeneez, 
1. eta 2. graduko erakusleak ez ziren 3. gradukoak bezain 
garden bereizten (cf. Camino 2022).

–  Adizki batzuek e- aurrizkia dute: ecusi ‘ikusi’ (12, 21, 26, 
35) eta ecusten ‘ikusten’ (58); eutci ‘utzi’ (2)

Lehengo garaian, e- aurrizkia zuten euskarazko on-
dare zaharreko aditzek. Otxoa Arinen 1713ko dotrinan 
eta 1738ko Azpeitiko gutunetan ere ageri da ekusi ‘ikusi’ 
eta ordiziarrak eutzi ‘utzi’ ere badu. ekcn begiratuta, ikus 
daiteke hizkera bat baino gehiagotan erabili dela ekusi, 
baina Gipuzkoako autoreen adibideak dira gehien-ge-
hienak; gauza bera esan daiteke eutzi-ri dagokionez ere. 
Geroago, aldaketak gertatu ziren bokaletan, eta ikusi eta 
utzi aldaerak nagusitu ziren; Irazustak berak ere eu tci-
rekin batera, utci (24, 64) berriagoa ere badu.

–  Aditz-partizipioan oinarritutako egiturek -rik atzizki  
itsatsia dute: galduric (2); eseriric (5, 8); rebelaturic (14); 
ofrecituric (9); unituric (18, 19); heredaturic (37), etab.

33 Erakusleen historiaz gehiago jakiteko, ikus Manterola (2015).
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1619ko Elduaingo bertsoetan ere badaude gisa be-
reko vustiric ‘bustirik, bustita’ (20) eta equsiric (irakur 
bedi ekusirik) ‘ikusirik, ikusita’ (26). Egitura zahar hau 
nagusi izan arren, berriago hauek ere baditu Irazustak: 
ofenditutaco (62) & ofenditu[t]aco (61) eta eguin da ‘egin-
da’ (63). 1739 baino lehenago ere badaude ‘partizipioa 
+ -ta’ egitura berria(goa)ren agerraldiak Gipuzkoan: 
1622ko Errezilgo gutunetako ezconduta (69) eta Lasar-
teko 1716ko bertso zaharreko asentattuta (6). Irazusta-
ren testua ikusita, ordea, badirudi idazle batzuek aldaera 
zaharra erabiltzen jarraitu zutela. Gaur egun -rik atziz-
kia Nafarroa Garaian eta Ipar Euskal Herrian erabiltzen 
da. Tolosaldean, berriz, ‘partizipioa + -ta’ egitura nagu-
situ da, Gipuzkoako eremu gehienetan bezala (Hurtado 
2001: 108), eta horrekin batera ‘partizipioa + -a’ (adb: 
galdua) ere oso arrunta da Gipuzkoan.

–  Aditz-izenetan -te atzizkia du, partizipioa -i duten adi-
tzetan: erorten ‘erortzen’ (4, 24, 38, 39); ecartea eta ecarte
co ‘ekartzea/ekartzeko’ (60)

Garai zaharrean gaur egun baino aditz gehiagorekin 
erabiltzen zen aditz-izenetako -te atzizkia; gerora, ordea, 
Euskal Herriko erdialdean —Lapurdi, Nafarroa Garaia 
eta Gipuzkoako zati batean— -tze atzizkiak ordezkatu 
zuen -te zenbait adizkitan (cf. Urgell 2006). Aipatutako 
adibideetan ikus daitekeenez, Irazustak oraindik eusten 
dio -te zaharrari adizki gutxi batzuetan; hala ere, -tze  



juan irazusta
pertsona, garaia eta idazlana

—105—

atzizki berridun adibideak ere baditu, eta horiek dira na-
gusi: etortceco ‘etortzeko’ (59); jaqui tcean ‘jaikitzean’ (11); 
eduquitcea ‘edukitzea’ (38); ipin tcen ‘ipintzen’ (61); iltcea 
‘hiltzea’ (2); jayotcen ‘jaiotzen’ (13); igotcen ‘igotzen’ (13); 
jasotcea ‘jasotzea’ (6, 22), etab. 

Gainera, -tze baino are berriagoak diren -itze eta 
-tu tze ere baditu: utcitcen ‘uzten’ (35, 64, 66) eta utcitceco 
‘uzteko’ (65); asitcen ‘hasten’ (11); autsitcen ‘hausten’ (32, 
42); sinistutcea ‘sinistea’ (12); aztutcen ‘ahazten’ (64), etab. 
Beste hauek bezalakoetan partizipioan oinarrituta sortu 
da aditz-izena (adb: utzi, (h)asi, ahaztu), eta ez aditzoi-
nan (adb: utz, (h)as, ahatz; cf. Urgell 2006: §2.7; Urgell 
2018b: 810).34 Beraz, badirudi xviii. mendean atzizki 
zahar nahiz berriak erabiltzen zirela Tolosaldean, Goie-
rrin bezala.35 Gaur egun -tze atzizkia da nagusi Tolosal-
dean, eta -te honako testuinguru hauetan erabiltzen da: 

34 Urgellen arabera (2018: 810), beste adizki batzuetan ere parti-
zipioan oinarrituta sortu da aditz-izena: hasite > haste eta utzite 
> uzte erakoak proposatzen ditu aspaldiko garaietarako. Bestalde, 
aipagarri da -te atzizkia dagokien aditz batzuetan ere -tzen era-
biltzen duela Irazustak (irtcean ‘irtetean’ 11 eta eguitcen ‘egiten’ 
30), baldin eta ez badira inprimategiko akatsak.
35 Otxoa Arin ordiziarrak ere -te zaharra darabil, Irazustak baino 
adizki gehiagotan gainera: erorten, etorten, ifenten, etab. (cf. Aran-
buru et al. 1999: 96). Horiekin batera, -itze eta -tutze berriak ere 
baditu: ausitcen ‘hausten’; eutcitcen ‘uzten’; asitzen ‘hasten’; sinis
tutcea ‘sinistea’; artutcea ‘hartzea’, etab. (cf. Altuna 1992b: 577).
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partizipioa -n letraz bukatzen den aditzetan (adb: izan 
> izaten, egon > egoten, esan > esaten), eta aditzoina s eta 
z kontsonante txistukariz bukatzen den aditzetan (adb: 
has > hasten, haz > hazten).36 Euskal Herriko mendeba-
leko —eta hortik gertuko— hizkeretan soilik iraun du 
adizki gehiagotan -te-k.

–  Aditzoina gehiagotan erabiltzen du: libra gaitzatzu (3, 
10, 25); aparta zaitez (2); goza dezagun (2); reyna dezala 
(23); acusa dezaque (65); salva diteque (64); acorda gaite
tcen (27), etab.

Aditzoina erabiltzen zen, besteak beste, agintezko, 
subjuntiboko eta ahalerako adizkietan. Gerora, par-
tizipioa joan da nagusitzen adizki horietan (ere) Eus-
kal Herriko mendebaleko eta erdialdeko hizkeretan 
(cf. Mounole 2007; Urgell 2018b): libratu gaitza(t)zu, 
apartatu zaite(z), gozatu deza(g)un, etab. Irazustak ere 
baditu, aditzoinaren ordez, -i eta -tu partizipioak era-
biltzen diren adibideak aginteran, subjuntiboan eta aha-
leran: eutci ezazu (2, ez utz); erregutu ezazu (5, ez erre
gu); bedincatu deceen ‘dezaten’ (27, ez bedeinka); pensatu 
al ditequean (14, ez pentsa), etab. Hortaz, ikus daiteke 

36 Euskara Batuaren Eskuliburuan esaten denez (Euskaltzaindia 
2018: 30-31), aditz arazleek ere -te hartzen dute (adb: emanarazi 
> emanarazten; pentsarazi > pentsarazten); hauek ez dira besteak 
bezain ohikoak ahozkoan, baina, erabiltzekotan, adizki horiek 
ere -te hartuko lukete, euskara batuan bezala.
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xviii. mendean jada bietarikoak erabiltzen zirela, bai 
aditzoindun forma zaharrak, bai partizipiodun forma 
berriagoak. Euskal Herriko ekialdeko hizkeretan eutsi 
zaio ondoen aditzoinari.

–  «Haiek» subjektuaren morfema -e- da: due ‘dute’ (19, 34, 
47), duen ‘duten’ (23, 69) eta duenac ‘dutenak’ (21, 46, 48, 
69); balue ‘balute’ (65); diguen ‘diguten’ (11) eta diguenay 
‘digutenei’ (24); ditue ‘dituzte’ (36); gaytuenai ‘gaituztenei’ 
(24); cituen ‘zituzten’ (8); zaitzaela ‘zaitzatela’ (60), etab.

Euskal Herriko hizkera askotan dagoen ezaugarria 
da, eta de morfema zaharragoa du aurrekari (cf. Ariz-
timuño 2013: 371). Horiekin batera, subjektu berarekin 
te morfema berriagoa duten adibide batzuk ere baditu 
Irazustak: gauzcaten (2, ez gauzk(a)en). Otxoa Arinek 
ere -e- morfema erabiltzen du oro har (ditue ‘dituzte’, 
cituen ‘zituzten’, digoe ‘diote’, digue ‘digute’, cigoen ‘zio-
ten’, etab.), baina te duen adibideren bat ere badu: 
dituzte eta cituzten (cf. Aranburu et al. 1999: 100-103). 
Dena dela, ez da arraroa Gipuzkoako testuetan zituzten 
erakoak aurkitzea, tarteka ageri dira; idatzizko tradi-
zioaren joera eta ohiturekin harremana izan lezake.

Ahozko datuei erreparatuta, Bähr-ek (1926) e 
morfema baizik ez zuen bildu Alkizan «haiek» subjek-
tuarekin: due ‘dute’, dizue ‘dizute’, ditue ‘dituzte’, diddue 
‘diote’, didde ‘diete’, dizkiue ‘dizkigute’, etab. Ramon Li-
zarraldek bildutako datuen arabera, ordea, Alkizan gaz-
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teak dute erabiltzen hasiak ziren xx. mende hasieran (cf. 
Echaide 1984: 227-228, ikus oin-oharra). Gaur egun 
Donostia-Hernani-Astigarragatik eskuin erabil tzen 
da te, muga Donostiako Ibaeta auzoan du (Camino 
2000: 74); hortik ezkerrerantz, e erabiltzen da.

–  -ka, -tzu, -ku- eta -te- pertsona morfema fonikoki indar-
tuak ditu zenbait adizkitan (azpimarrak nireak dira): «guk» 
subjektuarekin eta «guri» datiboarekin diuzcun ‘dizkigun’ 
(16), ciuzcun ‘zizkigun’ (44), eguiuzcutzu ‘iezazkiguzu’ (3) eta 
ditzacun ‘ditzagun’ (2); «zuk» subjektuarekin gaitzatzu ‘gai-
tzazu’ (3), diozcatzu ‘dizkiozu’ (25), itzatzu ‘itzazu’ (5); «hari» 
datiboarekin zaizca ‘zaizkio’ (6, 7, 62); «haiei» datiboarekin 
zate ‘zaie’ (34, 41, 48), etab. 

Morfema indartu horiek -o-/-a-, -zu-, -gu- eta 
-e- berezko pertsona morfemekin aldera daitezke, cf. 
Irazustaren dezagun (2), zayo (10, 30, 39, 64) eta nai tzayo 
(49); Irazustaren zayo-rekin aldera daiteke 1619ko El-
duaingo bertsoetako caca (irakur bedi zaka) ‘zaio’ adiz kia 
(23), «hari» datiboarekin -ka- morfema indartua due-
na.37 Morfema indartuak, besteak beste, nor-nori saile-

37 Lafonen hipotesiaren arabera (1999 [1961], apud Ariztimuño 
2015: 55), *-gi- datibo-marka legoke aipatutako morfema indar-
tuen oinarrian (*-gi-gu- > -ku- «guri»; *-gi-zu- > -tzu- «zuri», 
etab.). Hala bada, pentsa daiteke morfema horiek testuinguru 
gehiagotara hedatu zirela gerora, morfema indartuak dituzten 
adizki guztiak ez baitira datibodunak, cf. Irazustaren ditzacun 
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ko adizkietan ageri dira Goierri eta Urola aldean (zatzu 
‘zaizu’, zaku ‘zaigu’, zatzue ‘zaizue’, zate & zako(b)e ‘zaie’, 
etab.; cf. ehha: 1307., 1308., 1309. eta 1310. mapak); 
Tolosaldean ere bildu izan dira, nahiz eta ohiko aldaerak 
diren nagusi gaur egun: zaigu, zaizu, zaizue, etab. (cf. 
Hurtado 2001: 93-94).

–  -de pluralgilea dute izan aditz laguntzaileko adizkiek: 
cerade(na) ‘zara/zarena’ (4, 9, 10, 52); gueraden(ean) ‘ga-
ren/garenean’ (5, 37); dirade ‘dira’ (9, 11, 39, 59) eta dira
dan ‘diren’ (67); ciradela ‘zirela’ (19), etab.

Izatez, berria da izan aditz laguntzailearen eta -de 
pluralgilearen arteko konbinazioa. Alabaina, atal hone-
tan sartu dut leku askotan ageri direlako halakoak, eta 
-de pluralgilea zaharra delako; besteak beste, euskara 
batuko egon-en adizki trinkoetan ageri da: zaude, gaude, 
daude (cf. Ariztimuño 2013: 371). Izan-en adiz kiei da-
gokienez, ekcn begiratuta, hizkera guztietan erabili izan 
dira dirade ‘dira’ eta ziraden ‘ziren’, baina zerade ‘zara’ eta 
gerade ‘gara’ adizkien agerraldi ia guztiak Gipuzkoakoak 
dira.38 Gaur egun «zu» eta «gu» subjektuekin gera eta 

‘ditzagun’ (guk-haiek), gaitza tzu ‘gaitzazu’ (zuk-gu), etab. Horrez 
gain, osagarri pluraldun adizkietako -z- pluralgileak ere eragin 
zezakeen gu > ku bezalako aldaketak gertatzea: adibidez, *diuz
gun > diuzkun ‘dizkigun’.
38 cf. Nafarroako garade (gara + -de), Zuberoako girade (gira + 
-de), etab.
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zera gisakoak erabiltzen dira Gipuzkoa erdialdean 
(§5.2.4), eta zerade, gerade, dirade adizkiak estiloarekin 
lotzen dira; esate baterako, bertsolariek askotan erabil-
tzen dituzte.

–  -(t)za- pluralgilea dago nor-nori sailean: zaitza ‘zaiz-
kio’ (62) 

Zaharra da pluralgile hau (Ariztimuño 2013: 370). 
Euskal Herrian erabateko hedadura zuen, eta gaur 
egun baino adizki gehiagotan erabiltzen zen. Irazustak 
nor-nori saileko adizki batean soilik darabil pluralgi-
le zaharra. Otxoa Arinen 1713ko testuan, aldiz, nor- 
nori-nork saileko dirautza ‘dizkio’ adizkian ageri da 
-(t)za-, baina nor-nori sailean ez du erabiltzen zaitza 
‘zaiz kio’, esanahi bereko zaizco & zaizca & zaiozca bai-
zik (cf. Aranburu et al. 1999: 100, 102; Oregi 1992: 355, 
359). Gaur egun ibili-ren zabiltza, gabiltza, zabiltzate, 
dabil tza adizki trinkoetan erabiltzen da pluralgile hau 
(cf. Leturiaga 2020: §2.1).

–  nor-nori-nork sailean *eradun aditz laguntzailea du: 
diuztala ‘dizkidala’ (68); diuzta(t)zula ‘dizkidazula’ (52, 
66); diuzcat ‘dizkiot’ (67); diuzca(n) ‘dizkio(n)’ (50, 51); 
diuzcun ‘dizkigun’ (16); ciuzcun ‘zizkigun’ (44); diuztezun 
‘dizkiezun’ (59-60); diuztegun ‘dizkiegun’ (4, 24)

Aditz laguntzaile hau Euskal Herriko ekialdeko 
eta erdialdeko hizkeretan erabili izan da. Irazustaren 
testuan bertan ikus daitekeenez, Gipuzkoan, osagarri 
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pluraldun adizkietara mugatzen zen.39 Otxoa Arinek ere 
*eradun laguntzailearen adibide ugari ditu, eta, itxuraz, 
Irazustarenak baino forma osoagoak erabili zituen or-
diziarrak: dirautzut (& diutzut) ‘dizkizut’, dirauzt ‘diz-
kit’, dirautza ‘dizkio’, dirauzcu ‘dizkigu’, cirauzcan ‘ziz-
kion’, cirauzcun ‘zizkigun’, etab. (cf. Aranburu et al. 1999: 
102-103; Oregi 1972: 359-360). Irazustaren eta Otxoa 
Arinen adizkiak konparatuta, pentsa daiteke honelako 
bilakabideren bat gertatu zela *eradun aditz laguntzai-
ledun adizkietan: dirautzut ‘dizkizut’ (Otxoa Arin) > 
diautzut > diutzut (Irazusta). Lasarteko 1716ko bertso 
zaharrean diuscu ‘dizkigu’ (4) dago, eta hori ere Irazustak 
dituen adizkien modukotzat hartuko genuke, hau da, 
*eradun aditz laguntzaileko ustezko adizki laburtutzat. 
Gaur egun galduta dago *eradun Gipuzkoan; aldaketa 
askorekin, Sakanan, Nafarroako ekialdean eta Ipar Eus-
kal Herrian baino ez du iraun.

–  Eduki-ren trinkoetan daduka erako forma osoak ditu: 
daducan ‘daukan’ (26); daducat ‘daukat’ (52, 66, 68); da
duca ‘dauka’ (63), etab. 

39 Osagarri singularrarekin, aldiz, i(n) deitu izan zaion lagun-
tzailea zegoen; laguntzaile horretakoak dira Irazustak dituen eta 
gaur egungoen parekoak diren diot (49); dio (50, 51); diezula 
(66), etab.
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Testu zaharretan ohikoa den bezala, jatorrizko -d- 
gordetzen duten adizkiak erabiltzen ditu Irazustak ge-
hienetan. Hala ere, bokalarteko -d- galduta duen dauzca 
(55) ere badu, eta adibide horrek erakusten du, berez, da
duzka > dauzka bilakabidea gertatuta zegoela 1739rako. 
Beharbada, idazlearen hautu estilistikoa izan liteke ja-
torrizko -d- horiei eutsi izana; izan ere, ekcren arabera, 
geroagoko idazle batzuek ere eusten diote -d-ri.

–  Genitiboan adierazten du perpauseko osagarri zuzena: 
it[ç] gaiztoen esatetic ‘hitz gaiztoak esatetik’ (3)

Ezaugarri zaharra da hau ere, eta Hegoaldeko tes-
tu zaharretan adibide gehiago daude; esate baterako, El-
duaingo 1619ko bertsoetako oen glosacen ‘hauek glosa tzen’ 
(37) eta oen eguiten ‘hauek egiten’ (40). Geroagoko euska-
ran, berriz, osagarri zuzena absolutiboan adierazi izan da 
hizkera gehienetan: singularra denean -a eta plurala de-
nean -ak (adb: gozokia(k) emateko eskatu du). Salbuespen 
dira Euskal Herriko ekialdeko hizkerak, horietan ezauga-
rri zaharra gordetzen baita gaur egun ere.

–  bi izenaren ondoren jartzen du: beatz biaquin (10); per
sona bi (63)

Horiekin batera, bi tempora (50) eta bi naturaleza 
(54) adibideak ere baditu, bi zenbatzailea izenaren au-
rretik doana. Otxoa Arinen 1713ko dotrinan ere, ba-
tzuetan, izenaren ondoren ageri da bi (persona bi 30; 
razoe bigatican 130; mandamentu bitan 5, etab.), baita 
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1738ko Azpeitiko gutunetan ere (carta bi 8). Gaur egun 
Euskal Herriko mendebaleko hizkeretan baino ez du 
irauten ezaugarri honek; Euskal Herriko erdialde eta 
ekialdeko hizkeretan, aldiz, bi zenbatzailea izenaren au-
rretik jarri ohi da.

–  Ezin partikularekin doazen osagaiek hurrenkera zaharra 
dute: ecin salva diteque (35); ecin apartatuco degu (44)

Irazustak aditzaren aurretik jartzen du ezin ezezko 
partikula, eta aditz nagusiaren eta laguntzailearen ohiko 
hurrenkerari eusten dio. Gaur egun ere aditzaren aurre-
tik joan ohi da ezin, baina aditz nagusiaren aurretik jar-
tzen da aditz laguntzailea: ezin daiteke salbatu (vs Irazus-
taren ezin salba(tu) daiteke). Horrez gain, etorkizuneko 
-ko atzizkia aditz nagusian ageri da ecin apartatuco degu 
adibidean; gaur egun, berriz, ezin partikulak hartzen du 
etorkizuneko atzizkia (adb: ezingo dugu apartatu). ekcn 
begiratuta, xix. mendean hasi ziren ezingo maiztasunez 
erabiltzen, nahiz eta xviii. mendearen bigarren erdian 
ere baden adibideren bat.

–  Ezeztapen partikulak hurrenkera zaharra du: cerren 
guardatu ez cituen (8)

Iraganeko euskaran, ez partikula aditz nagusia eta 
laguntzailearen artean kokatzen zen, baita adierazpen 
perpausetan ere (adb: ikusi ez ditu, vs gaur egungo ez ditu 
ikusi). Hizkera guztietan ageri dira hurrenkera zaharraren 
adibideak. Irazustaren dotrinan ez dut aurkitu adierazpen 
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perpausean hurrenkera zaharra darabilen adibiderik, baina 
bai menpeko perpausean. Gaur egun ere jarraitzen du egi-
tura zaharrak menpeko perpausetan (adb: ekarri ez duzu
lako haserretu da) eta erlatibozkoetan (adb: erosi ez dituzun 
horiek nahi nituen); ezeztapen partikularen hurrenkera za-
harraren aztarnak dira horiek.

–  Izenlaguna izenaren ondoren jartzen du: erretore Hernial
decoac ‘Hernialdeko erretoreak’ (1); Provincia Guipuzcoa
coan ‘Gipuzkoako probintzian’ (1); vicitza, dulzura, eta 
esperantza gurea ‘gure bizitza, dulzura eta esperantza’ (5); 
sorbalda ezquerrecotic ‘ezkerreko sorbaldatik’ (10); alde es
cuetik ‘eskuineko aldetik’ (5); guizon eguiazcoaren ‘egiazko 
gizonaren’ (7); negocio importancia andico ‘inportantzia 
handiko negozio’ (60), etab.

Hurrenkera hau ohikoa da idazle klasikoetan. Otxoa 
Arinek ere baditu adibideak; esate baterako, 1713ko do-
trinaren azalean honela dio: Villa Franca Guipuzcoaco 
onetan. Gaur egungo euskaran, izenaren aurretik jarri 
ohi dugu izenlaguna. Adibidez: Hernialdeko erretoreak 
(vs Irazustaren erretore Hernialdecoac).

–  Lexiko eta aldaerak (xehetasunak oin-oharretan)
 •  Orokorrak edo hizkera askotakoak: asco da ‘aski/na-

hikoa da’ (21); bague ‘gabe’ (30, 35); egun ‘gaur’ (23);40 

40 Ipar Euskal Herriko eta Nafarroa Garaiko autoreen lanetan 
ageri da batik bat ‘gaur’ esanahiarekin. Hego Euskal Herrian ere 
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chit ‘oso’ (64); etcin ‘etzan’ (50);41 egunoro ‘egunero’ 
(3)42

 •  Ez hain orokorrak: razoearen ‘arrazoiaren’ (32);43 ve
laurico ‘belauniko’ (50)44

erabili izan da, batez ere otoitzetan; Gipuzkoako autoreen artean 
zertxobait ohikoagoa da: Larramendik, Iturriagak eta Iztuetak 
darabilte, eta Agirre Asteasukoak egungo egun esaeran. xx. men-
detik aurrera, autore gehiagoren lanetan ere ageri da, eta batez 
ere 1950etik aurrera ugaritzen da (oeh).
41 Bizkai-Gipuzkoetan eta Nafarroa Garaian ageri da (oeh), eta 
Ipar Euskal Herrian ere erabili izan da. Otxoa Arin ordiziarrak 
ere badauka (cf. Aranburu et al. 1999: 82).
42 oehren arabera, hau da aldaerarik zaharrena. Euskal Herriko 
ekialdean erabili da, bai lehen eta bai orain. Horrez gain, beste 
euskalkietan ere badira oro-ren adibideak: esate baterako, Otxoa 
Arin ordiziarrak egunoro eta gisa bereko asteoro eta illoro ditu 
1713ko dotrinan (133. orrialdea); Bilbo aldeko 1596ko Refranes 
y Sentencias testuan ere oro ‘guztiak’ dago zazpi adibidetan (cf. 
Lakarra 1996). Datuok ikusita, badirudi oro zela ero-ren aurre-
ko forma (cf. egonoro > egunero).
43 oehn begiratuta, badirudi ohikoagoak direla bokalez hasitako 
aldaerak: errazoe, errazoi, arrazoin, etab. Kontsonantez hasitako 
razoe Otxoa Arinek eta Irazustak dute; horrez gain, hasierako 
bokalik gabeko razoin dute Leizarragak, Tartasek eta Saugisek, 
eta razon Etxartek.
44 Nafarroa Garaian erabili izan da batez ere, baina xvi. mende-
ko Araban Landucciok ere badakar (oeh).
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 •  Hegoaldekoak: urreneco ‘hurrengo’ (64, 66); leenena 
‘lehenengoa’ (3)45

5.2.2. Euskal Herriko mendebalerdialdeko ezaugarriak

Multzo honetan sartu ditut Arabako, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako eremua hartzen duten ezaugarriak, edo noizbait 
eremu horretan erabili izan direnak; ezaugarri batzuetan, 
Nafarroako mendebala ere eremu honetan sartzen da. Beste 
modu batera esanda, Ipar Euskal Herri eta Nafarroa (gehie-
na) gabeko eremu zabalean erabili diren ezaugarriak aipa-
tuko ditut hemen. Gipuzkoari dagokionez, Debarroa, Urola 
eta Goierri lotu izan dira batik bat mendebaleko euskara-
rekin; dena dela, mendebaleko ezaugarritzat har daitezkeen 
batzuk gehiago ere hedatzen dira Gipuzkoan, Tolosaldera 
eta Beterrira ere iristen direlarik. Horregatik deitu diot, hain 
zuzen, Euskal Herriko mendebalerdialdea, mendebalekoak 
diren baina eremu murritzagoa duten beste ezaugarrietatik 
bereizteko. Hona hemen horietako batzuk:

–  Ergatibo pluraleko kasu-marka -ak da: etsayak ‘etsaiek’ 
(11); guztiac ‘guztiek’ (19), etab.

Ezaugarri zahar orokorra da (cf. Manterola 2015), 
eta Bizkaian, Araban, Gipuzkoa guztian eta Nafarroako 

45 Hego Euskal Herrian ageri da (oeh), nahiz eta nagusiki  
Bizkai-Gipuzkoetan erabili den.
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erdialde-mendebalean kokatzen gaitu. Aitzitik, Nafa-
rroa Garaiko eskualde gutxi batzuetan, Lapurdin, Nafa-
rroa Beherean eta Zuberoan bereizi egiten dira ergatibo 
pluraleko -ak singularra eta -ek plurala.

–  Datibo pluraleko kasu-marka -ai da: zordunai ‘zordunei’ 
(4, 24); gaitzay ‘gaitzei’ (6); onay ‘onei’ (8); gaytuenai ‘gai-
tuztenei’ (24); diguenay ‘digutenei’ (24); zatenay ‘zaienei’ 
(41), etab.

Horiez gain, gisa bereko -r-dun aurrari ‘haurrei’ 
(1) ere badago. Gaur egun ere -ai da datibo pluraleko 
kasu-marka Euskal Herriko mendebaleko eskualde ba-
tzuetan eta Gipuzkoa guztian (vs beste leku batzuetako 
-ei, -er).

–  nor saileko *edin laguntzailedun adizkietan bidi, didila 
bezalako aldaerak ditu: izam bidi ‘izan bedi’ (23); eguin 
bidi ‘egin bedi’ (3, 23); izan didilla ‘dadila’ (23, 59); izan 
didin ‘dadin’ (40), etab.

Ustez, honelako aldaketak gertatu dira adizki ho-
rietan: bedi > bidi; dadila > didila; dadin > didin. Batik 
bat Bizkaian eta Araban ageri dira bidi gisako aldaerak, 
baina Gipuzkoako testu zaharretan ere badaude (cf. 
Otxoa Arinen 1713ko dotrina, Lasarteko 1716ko ber-
tso zaharra eta Azpeitiko 1738ko gutunak), eta Beriain 
idazle nafarrak ere baditu adibide gutxi batzuk. Dena 
dela, izan dedilla (25) ere badu Irazustak, -e-rekin, eta 
ahozko jardunean ere erabili izan da bedi Alkizan; Ra-
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mon Lizarraldek, adibidez, honako adibide hau bildu 
zuen xx. mende hasieran: kendu bedi ortik (cf. Echaide 
1984: 346).46

–  Agintera eta xedezko adizkietan egin aditz laguntzailea 
darabil nor-nori-nork sailean: esan eguidazu ‘iezadazu’ 
(11, 12); erregu eguiozu ‘iezaiozu’ (28); eracutsi eguiguzu 
‘iezaguzu’ (5); eman eguiguzu ‘iezaguzu’ (23); barcatu 
eguiuzcutzu ‘iezazkiguzu’ (3, 24); erregutu deguiozula 
‘diezaiozula’ (49); ez deguigula utci ‘diezagula’ (24). 

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoako nahiz Nafarroako 
zati batean egin erabili da mota hauetako adizki lagun-
tzaileetan (ahalerako adizkietan ere bai, baina Irazusta-
ren testuan ez dago adibiderik). nor-nori-nork nahiz 
nor-nork sailetan erabil daiteke laguntzaile hau, baina 
Irazustak nor-nori-nork sailean soilik darabil.47 Ala-

46 diteke ‘daiteke’ ere badu Irazustak: izan diteque ‘daiteke’ (2); 
pensatu al ditequean ‘daitekeen’ (14), bici ditecen ‘daitezen’ (41), 
etab. Otxoa Arinek diite (142, 144) daukanez, baliteke dite(ke)-k 
ere bidi, didila adizkien gisa bereko didite-n izatea jatorria: dadite 
> didite > diite > dite(ke).
47 *ezan aditz laguntzailedun adizkiak soilik ditu nor-nork 
sailean: ezazu (2, 5, 10, 21); itza(t)zu (5, 32, 35); zaitzala (4, 5); 
zaitzaela ‘zai tzatela’ (60); dezala (23); dezagun/dezagula (6, 23, 27, 
45); dezadan (35); deceen ‘dezaten’ (27); ditzaen (27) eta ditceen 
‘ditzaten’ (41); dezaque (65); dezaquedana (69), etab. nor-nork 
sailekoa dirudien eguizu (3) darabil behin, egin aditz laguntzai-
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baina, 1619ko Elduaingo bertsoetan jan eguic ‘jan ezak’ 
(44) adibidea dago, eta, hortaz, pentsa daiteke Tolosal-
dearen zati batean erabili (izan) dela egin nor-nork 
sailean ere, baina ez eskualde guztian beharbada (cf. 
Leturiaga 2022: §3.2.3). Bestalde, berriz ere nor-nori-
nork sailera itzuliz, zehaztu beharra dago Irazustak sail 
honetan dituen adizki guztiak ez direla egin laguntzai-
ledunak, eta *ezan-dunak ere badaudela (§5.2.3). Gaur 
egun, Tolosaldean nor-nori-nork sailean erabiltzen da 
egin, eskualdearen hego-erdialdean behinik behin (Hur-
tado 2001: 96).

–  Aditz laguntzailea eta atzizkia lotzeko lotura -an/(a)la 
da: guinduan ‘gintuen’ (2, 9, 17); cinduan ‘zintuen’ (59); 
guenduan(a) ‘genuen(a)’ (36, 37); cenduan ‘zenuen’ (9, 11, 

leduna; baina akastzat har liteke, otoitza berriz errepika tzen 
duenean nor-nori-nork saileko eguiguzu adizkia idazten bai-
tu. Beste behin ere ageri da eguizu orrialde berean (3), baina 
adizki trinkoa da, eta ez laguntzailea; beraz, ez da atal honetan 
lantzen ari garenen modukoa. Esan daiteke Otxoa Arinengan-
dik bereizten dela ezaugarri honetan; izan ere, ordiziarrak nor- 
nori-nork sailean ez ezik, nor-nork sailean ere badarabil egin: 
eguizu ‘ezazu’, eguitza(t)zu & eguiztzu ‘itzazu’, daguizun ‘dezazun’, 
daguian ‘dezan’, da(gu)igun (& dezagun) ‘dezagun’, daiquegu ‘de-
zakegu’, ceiquean ‘zezakeen’, etab. (cf. Aranburu et al. 1999: 105-
108; Altuna 1992b: 580-581). Gaur egun ere nor-nori-nork na-
hiz nor-nork (murritzago) sailean erabiltzen da egin laguntzailea 
Goierrin, Debarroan eta Urolako herri batzuetan bezala.
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13); dituan(ac) ‘dituen(ak)’ (14, 22, 28); cituan(ac) ‘zi-
tuen(ak)’ (16, 27, 53); dagoan(a) ‘dagoen(a)’ (8, 26, 40, 
49); eztaquianari ‘ez dakienari’ (33); naizanean ‘naize-
nean’ (11); ditequean ‘daitekeen’ (14), etab.

Horiekin batera, zaitecen ‘zaitezen’ (2), gaitetcen ‘gai-
tezen’ (27), ditecen ‘daitezen’ (41) eta duenean (39) ere ba-
ditu, aditz laguntzailea eta atzizkia lotzeko -en/ela dute-
nak (ez -an/ala). Donostiatik ekialdera hasten dira, batik 
batik, e bokaldunak erabiltzen (cf. Camino 2000: 73),  
nahiz eta hortik ezker ere adibideren bat baden testu ida-
tzietan. 1619ko Elduaingo bertsoetan, Irazustaren tes-
tuan bezala, eztuanean (< ez duanean; 14) ‘duenean’ dago, 
baina baita duen (15) eta duela (12) ere (vs duan, duala). 
Nolanahi ere, honelako zenbait adizki soildu edo labur-
tu egin dira gerora; Bähr-ek honako adizki hauek bildu 
zituen Alkizan xx. mende hasieran: gendun ‘genuen’, 
zendun ‘zenuen’, zenduen ‘zenuten’, nitun ‘nituen’, zitun  
‘zituen’, giñun ‘genituen’, ziñun ‘zenituen’ (1931: 246);  
niñun ‘ninduen’, giñun ‘gintuen’ (1934: 76), etab. Testu 
idatzietako adizkiak ikusita, pentsa daiteke genduan > gen
dun, zenduan > zendun gisako labur tzeak gertatu zirela.

–  Zenbait aditzetako perpaus osagarria -(a)na atzizkia-
ren bidez adierazten du (azpimarrak nireak dira): […] 
Bigarrena, sinistea Aita dana. Irugarrena, sinistea Semea 
dana. Laugarrena, sinistea Espiritu Santua dana […] (7); 
Sinisten det Jaun onec padecitu zuana, eta iltzana guc (sic) 
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salvatceagatic; piztu zana illen artetic irugarren egunean; 
igo zana ceruetara, […] (68) 

Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko dotrinan ere (a)na 
atzizkia ageri da gisa honetako esaldietan, baina baita -(a)la 
ere (cf. Aranburu et al. 1999: 119-120; Altuna 1992b: 584). 
Tolosaldeari dagokionez, Irazustaren lanean ez ezik, Bona-
partek itzularazitako Tolosako dotrinan ere (e)na/-(a)na 
ageri da, baita Asteasuko Mikaela Elizegiren kontakizu-
netan ere. Gaur egun, Gipuzkoa gehienean (e)la/(a)la 
atzizkia nagusitu da testuinguru horietan; -(e)na/-(a)na, 
berriz, Elgoibar-Bergara inguruan erabiltzen da batez ere, 
honako adizki eta esapide hauekin: jakin, akordatu, dudarik 
ez (izan), jakinekoa izan, ikusi, uste izan, klaro, hoixe, etab. 
(Makazaga 2010: 255). Urola-Goierri inguruko herrietan 
adin batetik gorakoek baino ez dute erabiltzen -(e)na/-(a)na 
(Zuazo 2014: 91). 

–  Lexiko eta aldaerak (xehetasunak oin-oharretan)
 •  Mendebal zabalekoak (Bizkai-Arabak, Gipuzkoako 

zati bat eta Nafarroako mendebala): narru ‘larru’ 
(34);48 igas eguin eta igas eguiten ‘ihes egi(te)n’ (43)49

48 Bizkaian eta Gipuzkoako mendebalean ageri da, eta 1516an 
jada badago: Bizkaiko autoreek, Lazarraga arabarrak eta Gi-
puzkoako mendebaleko autoreek erabili zuten; Nafarroako 
Burunda eta Etxarri-Aranatzen ere badago aldaera hau (oeh).
49 ekcn begiratuta, Bizkaian eta Gipuzkoan ageri da, xix. eta xx. 
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 •  Mendebaleko eremu murritzagokoak (Bizkai- 
Arabak eta Gipuzkoa): bearric ‘lanik’ (30; baina ‘be-
har’ esanahiarekin ere badarabil 55);50 acabaeran ‘aka-
beran, bukaeran’ (19);51 Eleiza (39, & Elizaren 42)52 

mendeetan nagusiki, baina lehenago ere badute Otxoa Arinek 
eta Irazustak. oehn esaten denez, Nafarroa Garaian ere badago, 
Baztango dotrinan eta Goldarazko 1833ko sermoian, hain zuzen 
ere. Ramon Lizarraldek bildutakoaren arabera, igesi ‘ihesi’ era-
biltzen zen Alkizan xx. mende hasieran, baita iasi ere, igasi-tik 
letorkeena (cf. Echaide 1984: 66).
50 Bizkaian ageri da batik bat, non orokorra den lan hitza oso 
gutxitan erabiltzen den. Badira beste hizkera batzuetako adibi-
deak ere, gehienak Gipuzkoakoak; besteak beste, Otxoa Arinek 
erabiltzen du (cf. Aranburu et al. 1999: 80). Horrez gain, Ipar 
Euskal Herriko Etxeberri Ziburukoak, Oihenartek eta Harrie-
tek ere badute agerraldiren bat (oeh).
51 ekcn begiratuta, Bizkaian eta Gipuzkoan erabili da. oehn es-
aten denez, hitz honek mendebaleko testuetan duen ohiko forma 
akabera da, eta akabuera-ren adibideren bat ere badago. Aitzitik, 
akabaera-ren oso adibide gutxi daude. ekcren arabera, akabaera 
Iturriaga eta Kardaberatz hernaniarrek baino ez darabilte, biak 
Larramendiren jarraitzaile izandakoak; aldi banatan erabiltzen 
dute, eta Irazustak beste behin. Otxoa Arinek ere erabiltzen du 
hitz hau, baina cabu edo acabera aldaerak ditu (cf. Aranburu et 
al. 1999: 81).
52 oehren arabera, Euskal Herriko ekialdean eta Nafarroa Ga-
raian erabili da eliza. Gipuzkoan, berriz, eleiza eta eliza aldae-
ra biak daude: lehenengo testuetan eleiza ageri da (cf. Tolosako 
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5.2.3. Euskal Herriko erdiguneko ezaugarriak

Irazustaren 1739ko dotrinan dauden beste hizkuntza- 
ezaugarri batzuk Euskal Herriko erdigunean erabili izan 
dira. Eremu honetan sartzen dira Gipuzkoa, Nafarroa Ga-
raia eta Lapurdi, baina batzuetan, ekialderago ere hedatzen 
dira. Hona hemen ezaugarri horietako batzuk:

–  Ablatiboko kasu-marka -tik (pluralean -etatik) da: aotic 
‘ahotik’ (22); belarretic ‘kopetatik’ (10); oetic ‘ohetik’ (11); 
gaiztoetatic (3); pecatuetatic (2); etsaetatic ‘etsaietatik’ (3) 
eta etsayetatic (10); gurasoetatic (37), etab. 

Euskal Herriko alboetan luzaroago iraun dute -rik 
eta ti (pluralean -etarik) ablatiboko kasu-marka zaha-
rrek. Euskal Herriko mendebalean, singularreko -rean 
eta -reanik ere bazeuden. Euskal Herriko erdigune za-
balean, ordea, ablatiboko -tik (pluralean -etatik) formak 
ordezkatu zituen aurreko horiek.53 Irazustaren 1739ko 
dotrinan kasu-marka berria baino ez dago; honenbestez, 

1557ko ezkontza-fede zaharreko eleyça; Mitxelena 1964: 151), 
baina Otxoa Arinek eta Irazustak biak darabiltzate, baita Larra-
mendik, Kardaberatzek, Ubillosek eta geroago beste zenbait au-
torek ere. xx. mendean bi aldaerak erabiltzen ziren Gipuzkoan, 
baina gerora eliza nagusitu da, nahiz eta eleiza ere entzuten den 
tarteka.
53 Hala ere, ti zaharrak iraun du erdigune horren barrenean 
dauden Sakanan (Zuazo 2010: 81) eta Goierrin tio forman.
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esan daiteke Euskal Herriko erdigune zabalarekin bat 
egiten duela.

–  Hainbat kasu-markatan ageri den (a)n atzizkia du: bai
cican ‘baizik’ (4, 25, 58, 63) 

Euskal Herriko leku batzuetan -(a)n gehitu da 
zenbait kasu eta eratorpen atzizkitan: ablatiboan (adb: 
menditikan ‘menditik’), bizidunen ablatiboan (adb: 
ama(ren)gandikan ‘amarengandik’), motibatiboan (adb: 
horregatikan ‘horregatik’), partitiboan (adb: zorterikan 
‘zorterik’), etab. Kasu-marka gehiagotan edo gutxiago-
tan erabiltzen da leku bakoitzean. Nolanahi ere, Irazus-
taren adibide gehienak -(a)n gabekoak dira: ablatiboan 
oetic ‘ohetik’ (11), etsayetatic (10), pecatuetatic (17); bizi-
dunen ablatiboan norgandic (8), guregandic (44); moti-
batiboan pecatarioc gatic ‘bekatariogatik’ (4), señaleagatic 
(10), icenagatic (12); partitiboan pecaturic (6), guezurric 
(6), emazteric (6), etab. Gainera, -(a)n gabeko baicic (54, 
62) ere badu. Aitzitik, Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko 
dotrinan kasu-marka askotan dago -(a)n: partitiboan 
semerican, gaitcican, acabeerarican; ablatiboan emendican, 
becoquitican, erditican; motibatiboan cergatican, etab. (cf. 
Aranburu et al. 1999: 87-88). 

Otxoa Arinen testua ikusita, badirudi xviii. men-
dean Goierrin (ere) -(a)n atzizkia zegoela; geroago, ho-
rietako kasu-marka batzuek -tio atzizkia hartu zuten. 
Lekuonak esan zuenez (1956: 177), Tolosan orratiokan 
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‘horregatik’ eta oraindiokan ‘oraindik’ erabiltzen ziren, 
Goierriko -tio eta Beterri inguruko -(a)n-ek bat egin-
da. Gaur egun Elgoibar inguruan erabiltzen dira horra
ttiokan (470) eta o(i)ndiokan (375) bezalakoak (Maka-
zaga 2010); Tolosalde hegoaldean -(a)n erabiltzen da, 
eta eskualdearen iparraldean bietarikoak daude, -(a)n 
dutenak eta -(a)n gabekoak (Hurtado 2001: 82-84). 

–  Nere, gere gisako izenordain indartuak ditu: gueren ‘gure’ 
(3, 7, 23, 24); nere ‘nire’ (49, 52, 66, 67)

Ustez, geure, neure gisako izenordain zaharretako 
-eu- diptongoa soildu eta -e- bihurtu zen forma horie-
tan. Tolosako 1557ko ezkontza-fede zaharrean, adibidez, 
neure (151) zaharra dago; aitzitik, 1622ko Errezilgo gu-
tunetan jada guerequin (2) dago, eta nere ageri da 1716ko 
Lasarteko bertso zaharrean eta 1738ko Azpeitiko gutu-
netan. Beraz, Gipuzkoako testu zaharretako datuekin bat 
dator Irazustak 1739an nere eta gere erabiltzea. Horiez 
gain, niri (20) orokorra eta guren (37) ere baditu alkiza-
rrak; hain zuzen ere, zuen-en analogiaz sortutakoa izan 
daiteke guren ‘gure’, zuen (zu-en) > guen (gu-en) gertatuta. 
Iñaki Caminok esan didanez, Beterrin erabili izan da guen 
‘gure’, eta Lapurdiko Saran ere bai gutxienez. ekcn bi-
laketa eginda, besteak beste, Iztueta zaldibiarrak, Labaien 
tolosarrak eta Goienetxe lapurtarrak dute guren ‘gure’.

–  Izan aditzarekin partizipio analogikoak ditu: izandu 
‘izan’ (4, 18, 37, 53, 56)
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Ohiko izan (54) ere badu. Pentsa daiteke izan adiz-
kian partizipio gardenik ez ikustearen ondorioz eran-
tsi zitzaiola partizipioa egiteko -du atzizkia. Lapurdin, 
Nafarroa Garaian eta Gipuzkoan erabili izan dira ho-
rrelakoak, eta adizki gehiagotan ere badira adibideak; 
1619ko Elduaingo bertsoetan, adibidez, egon aditzare-
kin egondu ‘egon’ (39) ageri da. Otxoa Arin ordiziarrak 
ere gisa bereko deseguindu ‘desegin’ eta importadu ‘inpor-
ta (izan)’ ditu (cf. Aranburu et al. 1999: 96). Gipuzkoan, 
Errenteria eta Irun aldean erabili dira gehienbat ha-
lakoak, eta, ahulago, Beterrin eta Tolosaldean (Zuazo 
1998c: 162, apud Hurtado 2001: 105). Tolosaldean, gaur 
egungo euskaran, izandu, egondu, bizitu eta desegindu 
bildu dira, baina izan eta egon tankerakoak dira ohikoe-
nak (Hurtado 2001: 105). 

–  -u- dute *edun aditz laguntzaileko adizkiek «hark» eta 
«haiek» subjektuekin: du (9, 11, 50, 64); duan(a) ‘duen(a)’ 
(12, 16, 59, 66); zuan(a) ‘zuen(a)’ (13, 26, 50, 68); due 
‘dute’ (19, 21, 34); etzuen ‘ez zuten’ (54), etab.

Euskal Herriko erdigune-ekialdean erabili izan 
dira halakoak. Ezaugarri honetan Otxoa Arinengandik 
bereizten da Irazusta: ordiziarraren 1713ko dotrinan 
deu/deban ‘du/duen’ ageri dira, baina ez dago du/duan 
bezalakorik. Hain zuzen ere, Otxoa Arinenak adizki 
zaharragoak direla uste da, eta Irazustak dituen hauek, 
aldiz, berriagoak; *edun laguntzaileko «hark» eta «haiek» 
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subjektudun adizkietan -eu- > -u- gertatu bide zen (deu 
> du; deuan/deban > duan; zeuan/zeban > zuan, etab.), 
eta aldaketa horren ondorioz sortu zitezkeen du, duan, 
zuan, due, etab. Irazustak bietarikoak ditu: duan, zuan 
eta deban, zeban, etab. (§5.2.4). Gipuzkoako testu zaha-
rrei begiratuta, probintziaren ipar-ekialdean bildu dira 
-u-dun aldaerak (cf. Ariztimuño 2020: 61): Lasarteko 
1716ko bertso zaharrean du eta suan, eta 1619ko El-
duaingo bertsoetan duela, besteak beste. 

Gainera, badirudi adizki horietan ere aldaketak 
gertatu zirela gerora; izan ere, Bähr-ek zun ‘zuen’ bildu 
zuen xx. mende hasieran Alkizan, eta ez zuan (1931: 
246).54 Irazustaren adizkiak ikusita, pentsa daiteke zuan 
> zun ‘zuen’ laburtzea gerta zitekeela. Nolanahi ere, Ra-
mon Lizarraldek nuun ‘nuen’ (248) bildu zuen Alkizan 
xx. mendean (cf. Echaide 1984); hori kontuan hartuta, 
baliteke nuan > nuun > nun gertatu izana, eta, beraz, bes-
te adizkietan ere zuan > zuun > zun.

–  nor-nori-nork sailean -(o)zka- erakoak ditu osagarri 
pluralean: diozcatzu ‘dizkiozu’ (25)

Adizki hauetan badirudi bi aldiz ageri dela «hari» 
datiboko morfema: -o- moduan eta -ka- moduan 
(§5.2.1), baina -ka- pluralgilearen zati ere izan daite-

54 Debarroan eta Urolako herrietan bildu zituen Bähr-ek zuan 
gisakoak.
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ke -zka- osoa pluralgiletzat hartuta. Horrelako adiz-
kiak Gipuzkoako testuetan eta Lapurdikoetan ageri 
dira. Literatur gipuzkeraren ondoko garaian ugaritzen 
dira adizkiok Gipuzkoan, baina lehenago ere badaude 
adibide batzuk, eta Gipuzkoak eta Lapurdik partekatu-
tako hizkuntza-ezaugarria dirudi (cf. Leturiaga 2019). 
Irazustaren adibideaz gain, Otxoa Arinen 1713ko dotri-
nan diozcan ‘dizkion’ (156) / ciozcan ‘zizkion’ (19) daude, 
eta Pasaian ahozko jardunean erabili izan dira (di)yoska 
‘dizkio’ gisakoak, duela gutxi arte behintzat (Agirretxe, 
Lersundi, Olaetxea 2000: 116). 

Alkizan, ordea, dizka ‘dizkio’ adizkien tankerakoak 
bildu zituen Bähr-ek xx. mende hasieran (1926: 379), 
eta gaur egun ere dizka ‘dizkio’ / zizkan ‘zizkion’ gi-
sakoak erabiltzen dira Beterri inguruan (cf. ehha: 1375. 
eta 1389. mapak). Hain zuzen ere, diozka zaharraren 
forma berriagoak dirudite horiek; pentsa daiteke diozka 
> dizka ‘dizkio’, ziozkan > zizkan ‘zizkion’ gisako labur-
tzeak gertatu zirela (cf. Leturiaga 2019: §3).

–  nor-nori-nork saileko agintezko eta subjuntiboko 
adiz ki batzuetan *ezan aditz laguntzailea du: ez diaza
dala galdetu ‘diezadala’ (20); eman diazagula ‘diezagula’ 
(23, 24); aumenta diazagun ‘diezagun’ (40); barcatu dia
tzaitzula ‘diezazkizula’ (24)

§5.2.2 atalean aipatu dudanez, Irazustak egin aditz 
laguntzailea darabil nor-nori-nork saileko agintezko 
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eta subjuntiboko adizki batzuetan (ahalerako adibiderik 
ez du), eta ezaugarri horretan Euskal Herriko mendeba-
leko hizkerekin bat egiten du. Halere, *ezan aditz lagun-
tzaileko adizkiak ere baditu. Goiko adibideetan ikus dai-
tekeenez, diaza- ‘dieza-’ itxura dute adizkiok, eta, ekcn 
begiratuta, honelako adizkiak Lapurdi aldeko autoreek 
erabili zituzten. Beraz, esan daiteke mendebaleko adizki 
batzuekin batera, Euskal Herriko erdigunean erabili di-
ren adizkiak ere badituela. Oraingoz, Gipuzkoako idazle 
zaharren artean Irazusta da nor-nori-norken diaza- 
‘dieza-’ erakoak dituen autore bakarra. Gipuzkoako tes-
tu zahar gehienetan egin laguntzailea erabiltzen da sail 
honetan; geroagoko testuetan baino ez da ageri *ezan 
nor-nori-norken, eta inoiz ez diaza- itxurarekin (Gi-
puzkoako testuetako zadazu ‘iezadazu’, diozagula ‘die-
zaiogula’, etab.; cf. Leturiaga-prestatzen).

–  Lexiko eta aldaerak (xehetasunak oin-oharretan)
 •  Mendebalik gabeko eremu zabalekoak: ongui (21, 

38)55

55 oehn esaten denez, orokorra izan da garai eta hizkera guz-
tietan, bizkaieran izan ezik. ekcn begiratuta, ordea, Gipuzkoako 
autore gehienak xviii. mendearen bigarren erditik aurrerakoak 
dira: Otxoa Arinez gain, Kardaberatzek, Mendiburuk, Iztuetak, 
Asteasuko Agirrek eta Ubillosek darabilte; hau da, gehien-ge-
hienak literatura-mugimenduaren baitako idazleak dira, eta 
xviii-xix. mende bitarteko Etxegarai donostiarrak ere bada-
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 •  Gipuzkoa eta Nafarroa Garaikoak: beatz ‘hatz, atza-
mar’ (10)56

5.2.4. Gipuzkoa (erdialde)ko ezaugarriak

Bestalde, Gipuzkoako eremua hartzen duten ezaugarriak 
ere baditu Irazustak; kasu batzuetan, Gipuzkoa osoa, eta 
beste batzuetan Gipuzkoako erdialdea, bazterretako De-
barroa eta Oiartzualdea kanpoan utzita. Jarraian aipatuko 
ditudanak dira horietako batzuk:

–  e dute izan aditz laguntzaileko orainaldiko adizkiek: 
cerana (12); guerala (37) 

Lehen testuetatik ageri dira honelako adizkiak Gi-
puzkoan (cf. Ariztimuño 2020: 61), zerade, gerade adiz-
kiekin batera (§5.2.1). Dena dela, Gipuzkoan ez ezik, 

rabil. Bizkaian, geroagoko Gandiaga autoreak soilik erabiltzen 
du, eta ongi etorri esamoldean bakarrik dute Lazarraga arabarrak 
eta Lardizabal gipuzkoarrak, baita geroagoko Juan Jose Mogel, 
Arrese Beitia, Domingo Agirre, San Martin eta Balentin Enbei-
ta autore bizkaitarrek ere.
56 Gipuzkoan eta Nafarroa Garaian erabili da esanahi horrekin. 
Biz kaian, geroagoko Domingo Agirre eta Jose Maria Etxaburu 
idazleen lanetan ageri da ‘eskuko hatz’ esanahiarekin, baina 
hanketako beha tzei erreferentzia egiteko baizik ez darabilte oro 
har (oeh).
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Arabako ekialdean ere bazeuden gera eta zera xviii. men-
dean (cf. Camino 2019: §4.10). Gaur egun Gipuzkoako 
erdialdean erabiltzen dira honelakoak gehien bat. De-
barroaren zati batean zara gisako aldaerak daude, eta  
Deba-Elgoibar inguruan hasten da zera erabiltzen; ekial-
dera, berriz, Donostiatik eskuin hasten da berriz ere gera 
& gara formen lehia, baina noizbehinka entzuten dira 
gera gisakoak Bidasoa aldean eta Arano inguruan ere (cf. 
Camino 2000: 73; ehha: 1276. eta 1277. mapak). 

–  -e- dute *edun aditz laguntzaileko orainaldiko zenbait 
adizkik: det ‘dut’ (4, 12, 52, 66) eta dedan(a) ‘dudana’ (11, 
49, 69); dezu ‘duzu’ (9, 10, 13, 63); degu ‘dugu’ (44) eta 
degula/degun ‘dugula/dugun’ (40, 13); dezuena ‘duzuena’ 
(14), etab.

Gipuzkoan ez ezik, Araban ere bazeuden -e-dun 
aldaerak: Lazarraga arabar idazleak det ‘dut’, dedan ‘du-
dan’, deçun ‘duzun’, eta horiez gain, deuc ‘duk’, deut ‘dut’, 
deudan ‘dudan’ ere baditu (cf. Mounole 2020: 273-274); 
hain zuzen ere pentsatzen da -eu- duten adizkietatik da-
tozela dek, det, dedan gisakoak, -eu- > -e- soiltzea gerta-
tuta (adb: deut > det). Otxoa Arin ordiziarrak det, degu, 
dezu, dezue ditu, baina dodan ‘dudan’ adizkiaren adibide 
bat ere badu. Baliteke egileak idazterakoan egindako 
hutsen bat izatea, adibide bakarra baita (cf. Aranburu 
et al. 1999: 102; Oregi 1972: 358); nolanahi ere, ditu-
gun datuekin ezin daiteke baztertu Goierrin, noizbait, 
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mendebaleko dodan egotea. Tolosaldean -e-dun formak 
soilik bildu izan dira. Gaur egun, Gipuzkoa erdialdean 
erabiltzen dira gehien bat adizki hauek —Debarroko 
iparraldea barne—, baina baita Nafarroako mugako he-
rri gutxi batzuetan ere (Zuazo 2014: 80); Gipuzkoan, 
Donostiatik ekialdera hasten dira dut, dugu, duzu 
erakoak erabiltzen (Camino 2000: 74).

–  nor-nork saileko *edun laguntzailedun adizkiek eu/ 
eb dute «hura» eta «haiek» subjektuekin: deban ‘duen’ 
(9), debela ‘dutela’ (20), ceban ‘zuen’ (9; 53; 54), ceben ‘zu-
ten’ (54), baceben ‘bazuten’ (54), etab.

Tolosako ezkontza-fede zaharrean ere gisa bereko 
deuen ‘duen’ dago (vs duen; cf. Mitxelena 1964: 151), eta, 
§5.2.3 atalean aipatu bezala, Otxoa Arin ordiziarrak ere 
baditu honelakoak: deb/deu ‘du’, debe/debea ‘dute’, ceban 
‘zuen’, ceben/ceban/cebean ‘zuten’, etab. (cf. Aranburu et 
al. 1999: 100-102; Oregi 1972: 358). Aurreko ezaugarria 
azaltzerakoan aipatu dut Arabako Lazarragak deuc ‘duk’, 
deut ‘dut’, deudan ‘dudan’ adizkiak dituela (cf. Mouno-
le 2020: 273-274), eta horien gisakotzat har daitezke 
beste hauek ere, bietan eu/eb baitago. Gipuzkoako 
beste eremu batzuetako adizkiekin aldera daitezke 
hauek: Gipuzkoa erdialdeko deban/zeban vs Bizkaiko 
eta Debarroko daben/eban eta Gipuzkoa ipar-ekial-
deko duan/zuan (§5.2.3). Hala ere, Gipuzkoako ipar-
ekialdean ezagutzen ditugun testuak geroagokoak dira, 
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eta, beraz, baliteke eremu horretan ere noizbait deban/
zeban erakoak egon izana; izan ere, Irazustaren adiz-
kiak gaur egungoekin alderatuta (cf. ceban & zuan | zun 
‘zuen’; §5.2.3), pentsa daiteke deban/zeban indarra gal-
tzen joan eta duan/zuan nagusitu zirela gerora. Gainera, 
Gipuzkoako joera orokorra dirudi horrek, Urola aldean 
ere zeban & zu(a)n biak entzuten baitira, nahiz eta testu 
zaharrenetan zeban ageri (cf. 1622ko Errezilgo gutunak; 
1738ko Azpeitiko gutunak).

–  -z- pluralgilea dute zenbait adizkik: eguiuzcutzu ‘iezaz-
kiguzu’ (3); zaizca ‘zaizkio’ (6)

Beste eskualde batzuetan pluralgile berriak erabil-
tzen hasiak ziren xviii. menderako, baina Gipuzkoako 
erdialdean -z- pluralgile zaharrari eusteko joera nabari 
da (cf. Leturiaga 2020). Pluralgile zahar orokorra da -z-, 
itxuraz, (t)za pluralgile zaharragotik datorrena (Arizti-
muño 2013: 370; cf. Irazustaren zaitza ‘zaizkio’ §5.2.1). 
Otxoa Arinen 1713ko dotrinan ere -z- pluralgilea dute 
zenbait adizkik: zaizca ‘zaizkio’ (4) / citçaizcan (zitzai-
zkan) eta citçaizcon (zitzaizkon) ‘zitzaizkion’ (154); zaiz
cun ‘zaizkigun’ (55), etab.

xx. mende hasierako datuei begiratuta, badiru-
di orduan ere -z- pluralgilea zegoela adizki batzuetan 
Alkizan: «hari» datibodun dizkat ‘dizkiot’, dizka ‘diz-
kio’, dizkau ‘dizkiogu’, dizkatzu ‘dizkiozu’, etab. (1926: 
379) eta «haiei» datibodun dizket ‘dizkiet’, dizke ‘dizkie’, 
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diz keu ‘dizkiegu’, dizketzu ‘dizkiezu’, etab. (1926: 383). 
Alabaina, Bähr-ek Alkizan bildutako beste adizki ba-
tzuek -zki- pluralgile berri(ago)a dute, «hari» eta «haiei» 
ez beste datibodunek, hain zuzen (Bähr 1926: 115-122; 
371-378): dizkitzu ‘dizkizu’, dizkitzue ‘dizkizue’, dizkit, 
dizkiu ‘dizkigu’, etab. Badirudi Beterri-Tolosalde in-
guruko hizkerak hasi zirela Gipuzkoan -zki-dun adizki 
berriagoak erabiltzen, eta Urola inguruko hizkerek lu-
zaroago eutsi diotela pluralgile zaharrari (cf. Leturiaga 
2020: §4.3).

–  Joanen adizki trinkoak ditu: balijoaz (62); dijoana (63); 
dijoanean (59, 66)

xviii. mendea arte honelako adizki gutxi ageri dira 
Gipuzkoako testuetan, baina batzuk badaude (Ariz-
timuño 2020: 60). Otxoa Arin ordiziarraren 1713ko  
dotrinan ere dijoan ‘doan’ (169) & dijeanean ‘doanean’ 
(140) eta dijoaz (98) & digeacen (doc-) ‘doazen’ daude.57 
Bähr-ek «hura» eta «haiek» subjektuekin dijua eta dijuaz 
bildu zituen Alkizan xx. mende hasieran, baina «ni» 
subjektuarekin nua (1929: 334).58 Gaur egun Tolosal-

57 Baita beste hauek ere: dixoa & digea ‘doa’, digeaz/cigeacen 
‘doaz/zihoazen’ eta dijoaca ‘dijoakio’ (cf. Aranburu et al. 1999: 
109; Oregi 1972: 357; Altuna 1992b: 582).
58 vs nijua Mutrikun, Deban, Azkoitian, Legazpin, Gabirian, 
Zumaian, Errenterian, Oiartzunen eta Irunen.
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dean nijoa & noa aldaera biak erabiltzen dira (Hurtado 
2001: 111-112); Gipuzkoako eremu zabalean erabiltzen 
dira, Debarroko iparraldean barne, baita Nafarroako 
hiz kera batzuetan ere (Zuazo 2014: 80, 84).

–  Lexiko eta aldaerak (xehetasunak oin-oharretan)
 •  Gipuzkoakoak (batez ere): anima ‘arima’ (22);59 au

rreneco (10)60 
 •  Gipuzkoakoak, Bizkaian ere badaudenak: laja ‘laga, 

utzi’ (2);61 paquean ‘bakean’ (41) eta paqueosoac 
‘bakezkoak’ (47)62

59 Arima da hizkera eta garai guztietan orokor, Gipuzkoan izan 
ezik; azken eremu horretan, anima aldaera izan da nagusi (oeh).
60 Hego Euskal Herrian erabili da, batez ere, Gipuzkoan (oeh).
61 Gipuzkoako idazleek darabilte lehenengoz xviii. mendea-
ren lehen erdian, eta Bizkaiko idazleen lanetan ez da ageri xix. 
mendea arte; horrez gain, laja aldaera ere badago (oeh). Zuazok 
dioenez (2014: 104), Gipuzkoako iparraldeko eremuan erabil-
tzen da gaur egun laga/laja ‘utzi’.
62 Gipuzkoako idazleen lanetan ageri da gehien pake aldaera, eta 
Otxoa Arinek jada badu. Horrez gain, Bizkaiko autoreen testu 
giputzetan ere badago geroago; adibidez, Juan Antonio Moge-
lek eta Bizenta Mogelek erabiltzen dute (oeh). Alabaina, pakeoso 
hitza bera ekcn begiratuta, Otxoa Arinek eta Irazustak baizik ez 
darabilte. 
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5.2.5. Laburbilduz

Honenbestez, Irazustaren 1739ko dotrinan erabiltzen den 
euskara-moldean hainbat eremutako hizkuntza-ezauga-
rriak bereiz daitezke. Ezaugarri horien hedadura geogra-
fikoak zerikusia du Alkizaren kokapenarekin; Gipuzkoako 
erdialdean dagoenez, hainbat alderditakoak elkartzen dira:

a.  Ezaugarri zaharrak: lehengo garaian hizkera bat baino 
gehiagotan zeuden ezaugarriak eta zaharrak direnak, na-
hiz eta, gerora, hizkera batzuetan desagertu edo aldatu.

b.  Euskal Herriko mendebal-erdialdekoak: Bizkaiko, Ara-
bako eta Gipuzkoako eremua hartzen duten ezauga-
rriak, edo noizbait eremu horretan erabili izan direnak; 
Gipuzkoako Tolosa eta Beterri eskualdeak ere sartzen 
dira eremu horretan. Beste modu batera esanda, Ipar 
Euskal Herri eta Nafarroa (gehiena) gabeko eremu za-
balean aurkitzen direnak, baina baten bat Nafarroako 
mendebalera ere iristen da.

c.  Euskal Herriko erdigunekoak: nagusiki Gipuzkoan, 
Nafarroa Garaian eta Lapurdin erabili izan diren ezau-
garriak; batzuetan, ekialderago ere hedatzen dira.

d.  Gipuzkoa (erdialde)koak: Gipuzkoako eremua hartzen 
duten ezaugarriak; batzuetan, Gipuzkoa osoa eta, beste 
batzuetan, Gipuzkoako erdialdea, bazterretako Deba-
rroa eta Oiartzualdea kanpoan utzita.

Eskualde mailako ezaugarririk ez dut topatu. Aukera 
bat da pentsatzea geroago sortu direla ezaugarri horiek eta 
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Irazustaren garaian oraindik ez zeudela, baldin eta idazleak 
berak saihestu ez bazituen. Hori jakiteko, garai eta leku 
bertsuko beste testu bat beharko genuke, baina momentuz 
ez daukagu halakorik. 

5.3. Irazustak erabilitako euskararen kalitateaz eta  
erdararekiko loturaz

Lehenago aipatu bezala, «euskara txarra» erabiltzea lepo-
ratu izan diote alkizarrari batzuek. Alabaina, testuan erabi-
litako euskara aztertzeko lehen saio bat egin ondoren, uste 
dut beste ikuspegi batetik begiratu behar zaiola gai horri: 
testua osotasunean ikusita, esan daiteke Irazustak euskaraz 
idazten jakin bazekiela, eta garai hartan horrelako testu bat 
euskaraz idazteko gai izatea ez da gutxi. Egia da, lexiko edo 
hitzei dagokienez, erdarari nahiko lotua ageri dela eta erdal 
hitz ugari erabiltzen dituela, baina, era berean, euskarazko 
hitz eta atzizkiak ere baditu:

–  Erdal hitzak: accidenteac (58); amablea (62); comunmente 
(41); conseju (33); dolore (38, 62); empleoarequin (61); es
pecialmente (22); excelenteena (14); fiña (15); infinitamen
te (15); maravilloso (54); mediante (62, 70); miembroac 
(20, 44); necesarioa(c) (35, 38); necesidade (30); obispoaren 
(39); particularmente (50); principalmente (11, 36); prin
cipioa (15); proposituarequin (62); rastroac (40); venialac 
(64); verdaderamente (40), etab. Erdal hitzen artean, 
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asko dira aditzak: aceptacen (65); acostumbratcea (30); al
canzatceco (67); atribuitcen (54); criatu (50); comulgatcea 
(33); consistitcen (65); esperatcen (29); guardatceco (27); 
necessitatcen (60); obedecitcen (30); padecitu (68); perse
guitcen (11); perseveratcen (16); proponitcen (67); recibitu 
(12, 35); redemitu (11, 50); reverenciatu (27); suplicatcen 
(52); socorritcen (30), etab.

–  Euskarazko hitz eta atzizkiak: libratzallea (17), favore
citzalleai (27); Jaungoycotasuna (19), damutasuna (51), 
bildurtasuneco (45), anditasuna (46), naguitasuna (42), 
ontasuna (46), aberastasunic (47), garbitasun (59); jaquin
duriaco (45); garbiro (61); ezaguera ‘ezagutza’ (51), etorre
ra (8), etab.

Euskal hitz-eratorriak literatur gipuzkeraren garaian 
ugaritu ziren (cf. Sarasola 1986: 207), baina, ikus daite-
keenez, aurreko autore batzuek ere badituzte adibideak. 
ekcn begiratuta, honako hau da emaitza: horietako ba tzuk 
Irazustak baino lehenago Lapurdiko autoreek erabili zituz-
ten (libratzaile, ontasun, etab.), eta beste batzuk Bizkaiko 
autoreek ere bai (anditasun, naguitasun). Otxoa Arin ordi-
ziarrak ere erabili zituen zenbait 1713ko dotrinan (Jaun
goikotasun, damutasun, bildurtasun, etab.; cf. Aranburu et al. 
1999: 85-86), baina bada Irazustak soilik darabilen hitzen 
bat ere (faborezitzaile). Nolanahi ere, zaila da zehaztea 
lexiko zehatz baten erabilera zeri zor zaion: baliteke au-
rreko idazleak eta haien lanak ezagutzea eta horiengandik 
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ikastea, askotan tradizioaren jakitun izaten baitziren; edo 
beharbada zuzenean jatorrizko idazlearengandik ez, baizik 
eta zeharka beste autore batzuen bidez ikasiko zituzten, 
edo irakasle edo apaizen batek irakatsita.

Beraz, uste dut ezer leporatzekotan, lexiko eta hitze-
tan erdarari lotuegi egotea leporatu dakiokeela, Larramen-
dik bere garaian esan zuen bezala. Esan daiteke jatorrizko 
erdarazko testua izan zitekeenari oso lotua nabaritzen dela 
Irazusta, baina, Aranburuk eta gainerakoek diotenez, eus-
kal autore klasikoen artean ohikoa zen hori (1999: 78):

Zenbaiten iritzira, Otxoa Arinen (baita geroa-
goko autore klasiko askoren) akatsik nabarmenetakoa 
maileguen erabilera itzela dateke. Doktrina, goitik be-
heraino, erdal eta latin hitzez josia ageri zaigu. Askok 
eta askok, egia esan, alfer-alferrikakoak ere badirudite 
(‘Pueblo, Sacerdote, juntamente, solo bere vorondatez, 
igualac eta berdiñac, distinta edo diferente…’). Hain 
lexiko (eta joskera) ‘mordoiloa’, erabiltzeagatik, ‘garbi-
tasunaren’ ikuspuntutik ‘nabarmenegiak’, ‘barkaezinak’ 
bide diren erdal hitz eta joskerak erabiltzeagatik, ahaz-
tuak, baztertuak, mesprezatuak izan dira askotan gure 
klasikoak.

Irazustari buruz ere gauza bera esan daiteke. Horrek 
ez du esan nahi, ordea, alkizarrak euskaraz ez zekienik 
edo «euskara txarra» erabili zuenik, batzuek esan izan du-
ten moduan. Horrek adieraz lezakeena da, agian, ez zela 
idazlea, edo ez beste batzuk bezain idazle; ziurrenik nor-
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baitek aginduko zion Irazustari itzulpen hori egiteko, eta 
horregatik egingo zuen. Hala ere, aurreko aipua kontuan 
hartuta, ez dut uste garaiko beste euskal idazleek baino 
erdara gehiago erabili zuenik. Hori horrela dela ikusteko, 
Otxoa Arinen dotrinako eta Irazustareneko honako pasar-
te hau konparatuko dugu (azpimarrak nireak dira): 63

3. taula. Otxoa Arinen 1713ko eta Irazustaren 1739ko dotrinen 
alderaketa

63 Izatez, zenbaki bidez eta lerroetan bereizita idazten ditu esal-
diak Otxoa Arinek, baina konparazioa errazteko, guztia jarraian 
idatzi dut.

Otxoa Arin (1713)
Nic sinisten det Jaungoico Aita guziz 

poderosoa, ceruaren, eta lurraren 
criadoreagan. Eta aren seme bacar, 

Jesu Christo, gueure Jaunagan. Ceña 
concebitu zan Espiritu Santuaren 
obraz, ta virtutez, jayo zan Maria 

Virgiñagandic. Padecitu ceban Poncio 
Pilatosen aguintearen (edo poderioaren) 
azpian, izandu zan crucificatua, illa eta 

sepultatua. Jaichi zan infernuetara, piztu 
zan illen artetic irugarren egunean. 
Igo ceben ceruetara, an dago jarriric 
Jaungoico Aita guziz poderosoaren 

alde escuietic. Andic etorrico da viciac 
eta illac juzgatzera. Nic sinisten det 
Espiritu Santuagan. Eleiza Santa 

Catholica, Santuen comunioa. Pecatuen 
barcacioa. Araguiaren resurreccioa. Eta 
vicitza eterna. Amen. (2-3. orrialdeak)

Irazusta (1739)
Nic sinisten det Jaungoyco Aita 

guciz poderoso, ceruaren eta lurraren 
criadoreagan. Eta aren seme bacar 
Jesu Christo gure Jaunagan. Ceña 
concebitu zan Espiritu Santuaren 
obraz eta virtutez; jayo zan Maria 

Virginagandic. Padecitu zuan Poncio 
Pilatosen aguintearen azpian izandu 

zan crucificatua, illa, eta enterratua. Jetsi 
zan infernuetara, piztuan illen artetic 
irugarren egunean. Igo zan ceruetara, 
an dago eseriric Jaungoyco Aita guciz 

poderosoaren alde escuetic. Andic 
etorrico da, viciac eta illac juzgatcera. 
Nic sinisten det Espiritu Santuagan. 

Eliza Santa Catholica, Santuaren 
comunioa, pecatuen barcacioa, 

araguiaren resurreccioa eta vizitza 
seculacoa. Amen. (4-5. orrialdeak)
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Bi pasarte horiek alderatuta, Irazustak ez ditu Otxoa 
Arinek baino erdarazko hitz gehiago erabiltzen; ez da 
Otxoa Arin baino erdaltzaleago, inondik inora ere. Are 
gehiago, kasu batzuetan ordiziarrak erdara gehiago da-
rabilela ere esan daiteke: aguintearen (edo poderioaren) 
(Otxoa Arin) | aguintearen (Irazusta); eterna (Otxoa Arin) 
| seculacoa (Irazusta). Esandakoa aintzat hartuta, uste dut 
beharrezkoa dela Irazusta —eta garaiko beste zenbait 
idazle— orduko testuingurura egokituta baloratzea. Bide 
horretan, etorkizunean egin beharreko lanetako bat izango 
da 1739ko dotrinaren iturriak argitzen saiatzea, jatorrizko 
testuak egilearen euskara-moldean zenbateraino eragin 
zezakeen ikusteko.
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6.  
ondorengo edizioen  
aurkezpen laburra

Irazustaren 1739ko itzulpenak izugarrizko oihartzuna 
izan zuen garai hartako Gipuzkoako apaizen dotrinen era-
bileran. Horren erakusgarri eta isla da hurrengo urteetan 
izan zuen edizio eta berrargitalpenen kopurua. Aranburuk 
dioenez (2001: 442), Irazustaren dotrinaren 32 argitalpen, 
gutxienez, badaude Lazkaoko Beneditarren Liburute-
gian, eta, gaur egun dakigunaren arabera, are gehiago dira. 
Horietako batzuk zerrendatuko ditut jarraian (cf. Vinson 
1984 [1891, 1898]: 183-186; Aranburu 2001: 442-443):64

4. taula. Irazustaren dotrinak izandako edizio eta berrargitalpen 
batzuk

Urtea Inprimategia Argitalpen-herria
1739 Joseph Joaquin Martínez Iruñea
1742 Joseph Joaquin Martínez Iruñea
1797 Francisco La Lama Tolosa
1801 Antonio Undiano Donostia

64 Liburuklik eta Europeanako (Europako Liburutegi Digitala) 
datuekin osatu dut lan horietan ageri den informazioa. Jatorriz-
ko grafian adierazi ditut inprimategien izenak.
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Urtea Inprimategia Argitalpen-herria
1816 Francisco La Lama Tolosa
1820 Francisco La Lama Tolosa
1826 Francisco La Lama Tolosa
1830 La Lamaren alarguna Tolosa
1852 La Lamaren alarguna Tolosa
1853 Juan López Bergara
1857 Pedro Gurruchaga Tolosa
1864 Pedro Gurruchaga Tolosa

1867
Mendizabalen alarguna Tolosa

Pedro Gurruchaga Tolosa

1869
Pedro Gurruchaga Tolosa 

José María Arzanegui Donostia
1872 Mendizabalen alarguna Tolosa
1874 Juan Osés Donostia
1875 Mendizabalen alarguna Tolosa

1876
Pedro Gurruchaga Tolosa

Antonio Baroja Donostia
1877 Pablo Martínez Azpeitia

1878
Francisco Mugerza Tolosa

Eusebio López Tolosa
1884 Barojaren semeak Donostia

1889
Benito Cosculluela Iruñea

Eusebio López Tolosa
1925 Andrés Gurruchaga Tolosa
1926 Eusebio López Tolosa
1939 pax, Beneditarrak Lazkao 
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Taulan ikus daitekeenez, ezagutzen ditugun edizio 
eta berrargitalpenak herri bat baino gehiagotan egin zi-
ren: Tolosan, Donostian, Iruñean, Bergaran, Azpeitian eta 
Lazkaon, besteak beste. 4. taulan sartu ditudanak horie-
tako batzuk baino ez dira; esate baterako, Lazkaoko bene-
ditarrek esanda jakin dugu edizio bat baino gehiago egin 
zituztela haiek, nahiz eta Aranburuk (2001) 1939koa bai-
zik ez duen aipatzen. Pruden Gartziak ere edizio gehiago-
ren berri eman dit. Hurrengo edizioetan, ordea, bada lehe-
nengo argitalpenetik nabarmentzen den aldaketa bat: Juan 
Irazustak 1739ko argitalpenean erabilitako euskara aldatu-
ta ageri da, “garbituta” edo “txukunduta” nolabait esa teko. 
Honako hau dio Lakarrak horri lotuta (1985a: 43):

Ohargarria da, esate baterako, Irazuztaren dotri-
nak 1739ko 1.ko argitalpenetik 1784kora bitartean 
pairatzen dituen aldaketak aztertzea. Prestatzen ari 
naizen argitalpenerako utziaz azterketa xeheagoak, 
esan dezadan erratak kanpo, esklabitude  mende, pe
kadore  pekatari, valle  leku eta horrelako besteren 
bat kenduaz gero ere, badirela oraindik aldaketa es-
anguratsuak: berrikuntzak (Eutzi  utzi, belar  be
koki, ohostu  ostu, -in  -iñ) eta gehiengoak diren 
gramatikazkoak (dana  dala, eman eguiguzu  iguzu, 
diuztegun  diegun, diuzkun  dizkigun...). Esan gabe 
doa azken hauek eta, oro har, literatur gipuzkeraren 
eraikuntza azaltzeko Arteak [hau da, Larramendiren 
1729ko gramatikak] duen garrantzia.
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Hori horrela dela ikusteko, 1739ko dotrinaren eta 
1830eko edizioaren arteko ezberdintasun batzuk aipatuko 
ditut jarraian. Lehen begiratuan, lexiko edo hiztegiari lo-
tutako aldaketak antzeman daitezke; are gehiago, azalean 
horren berri ematen da: Onec erderaz utzi cituan itz batzuec 
orain ipini dira euscaraz (1830: 1). Lakarrak aurreko aipuan 
adierazten dituenez gain, honako aldaketa hauek nabaritu 
ditut hiztegiari dagokionez: introducioa (1739)  sarrera 
(1830); crucificatua  gurutziltzatua; dulzura  gozotasun; 
dultce  gozoa; Abogada  bitarteco; piadosa  biotz bera;  
resurreccioa  piztea; particioa  bereztea; sabioa  jaquin
tsua; provechuari  onari; humanidade  guizatasun; conce
bitu  sortu; encerratcen  sartzen, etab. Alabaina, bestelako 
ezberdintasunak ere badaude, adizki nahiz kasu-markei 
lotutakoak (azpimarrak nireak dira):

5. taula. Irazustaren 1739ko dotrinaren eta 1830eko edizioaren alderaketa

1739ko dotrina
Aita gurea, Ceruetan zaudena: 

santificatua izam bidi zure 
icena. Betor gugana zure reinua. 

Eguin bidi zure vorondatea, 
nola Ceruan, ala lurrean. Eman 
eguizu egun gueren egunoroco 
oguia. Eta barcatu eguiuzcutzu 

gure zorrac, guc gueren zordunai 
barcatcen diuztegun becela. Eta ez 
gaitzatzula utci tentacioan erorten: 
baicican libra gaitzatzu gaitcetic. 

Amen Jesus.

1830eko edizioa
Aita gurea, Ceruetan zaudena, 

santificatua izan bedi zure icena: 
betor gugana zure Erreinua: 
eguin bedi zure vorondatea 

nola Ceruan, ala lurrean: Egun 
iguzu gure egunoroco oguia: eta 
barca zaizquiguzu gure zorrac, 
guc gueren zordunai barcatzen 

dieztegun becela eta ez gaitzatzula 
utzi tentacioan erorten: baicic libra 

gaitzatzu gaitzetic. Amen. 
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Pentsatzekoa da zenbat eta edizio berriagoa izan, or-
duan eta aldaketa gehiago izango dituela. Gainera, edizio 
horiek guztiek ez zuten 1739ko argitalpena izango oina-
rri, baizik eta geroagoko beste argitalpenen bat beharba-
da. Horregatik, hizkuntzaren historiaren ikuspegitik, in-
teres berezia du 1739ko argitalpenak: geroago aldatu eta 
txukundu diren edizioetan ez bezala, pentsa daiteke garai 
hartan Alkizan egiten zen euskara islatzen dela neurri 
batean. Hala ere, beste edizio eta berrargitalpenetatik ere 
informazio interesgarria atera liteke literatura-hizkuntzak 
izandako bilakaeraz gehiago jakiteko.
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1814ko edizioa 
Tolosan egindakoa  
La Lama inprentan.
(Iturria: Sancho el 
Sabio Fundazioa)

Bergaran egindako 
edizioa (urterik 

gabe), Juan Lópezen 
inprentan.

(Iturria: Sancho el 
Sabio Fundazioa)
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1912ko edizioa 
Tolosako Eusebio 
Lópezen inprentan 
egindakoa.
(Iturria: Lazkaoko 
Beneditarren Liburutegia)

Lazkaoko beneditarrek 
1930eko hamarkadan 

egindako edizioetako 
baten azala.

(Iturria: Lazkaoko 
Beneditarren Liburutegia)
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7.  
azken hitza

Ikusi dugunez, bi familia boteretsutako gurasoen semea 
zen Juan Irazusta (Alkiza 1688-1772); senide zituen Alki-
zako Aginaga baserriko irazustatarrak eta Alkizalete etxe-
ko alkizaletetarrak. Sei kide ziren familian, gurasoak eta 
lau anai-arreba, eta Mendia izeneko etxean bizi izan zen 
familia osoa, gaur egungo Mendiko Etxe denean. Horrez 
gain, lehengusu zuen garai hartan eskultore eta arkitekto 
ezaguna izandako Migel Irazusta, Alkizako lehen alkatea 
izandakoa (§2.1).

Lotura estua izan zuen Juan Irazustak Elizarekin: 
besteak beste, Hernialdeko eta haren jaioterriko, Alkizako, 
erretorea izan zen. Ez dakigu non egin zituen apaiz-ikas-
ketak, baina pentsa daiteke haren familiako ondasun eta 
giroari esker irten ahal izan zela ikastera; izan ere, garai 
hartan guztiek ez zuten izaten ikasteko aukera. xviii. men-
deko Gipuzkoako gizartea oso gizarte tradizionala zen: 
hierarkia eta ezberdintasun sozialetan oinarritzen zen, eta 
halaxe izaten jarraitu zuen xviii. mendearen bigarren er-
dia arte, pentsamendu ilustratua iritsi eta iraultza hasi arte. 
Nekazaritza eta baserri giroari oso lotua egon da Alkiza 
xx. mendearen erdialdea arte, Gipuzkoako hainbat herri-
ren antzera (§2.2); erlijioak eta Elizak ere garrantzi han-
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dia zuten (§2.3), eta herriko bizimoduari nahiz herritarrei 
zuzenean eragiten zieten.

Ikusi dugu lotura estua izan zuela Juan Irazustak berak 
ere Gipuzkoako Elizarekin. Lan handia egin zuen elizako 
karguak izan zituen garaian, eta, gainera, euskal idazle mo-
duan ere ezagun egin zen. Hark argitaratutako lan bakarra 
elizari lotutakoa da: Asteteren dotrinaren euskarazko 
itzul pena. Guk dakigula, 1739an kaleratu zen lan haren 
lehendabiziko alea, Iruñeko Jose Joakin Martínezen inpri-
mategian. Trentoko kontzilioaren (1545-1563) ondoko 
garaian ulertu behar da lan hau (§3): Kontrarreformaren 
balioak zabaldu nahian, Eliza katolikoa herri xehearen 
kristau-heziketari erreparatzen hasi zen, eta kristau-do-
trinaren argitalpen elebidunak argitaratzen; izan ere, garai 
hartan biztanleriaren zati handi bat euskaldun elebakarra 
zen (§2.2.2) eta, dotrina herritarrengana hel tzeko, beha-
rrezkoa zen euskaraz egotea. Honenbestez, esan daiteke 
garai hartan Eliza katolikoari oso lotuta zegoela euskara-
ren erabilera, gizarteko beste alorretan bigarren mailako 
hizkuntzatzat hartzen baitzen, nahiz eta herritarren egu-
neroko hizkuntza izan.

Ospe handia izan zuen Irazustaren 1739ko itzulpe-
nak, eta garai hartako Gipuzkoako gainerako dotrinak 
desagerrarazi zituela esaten da. Horren erakusgarri da §6 
atalean aipatutako edizio eta berrargitalpenen kopurua, eta 
gehiago ere izan ziren. Gizartean ospe handia izan bazuen 
ere, eztabaida sortu zuen alkizarrak erabilitako hizkun tza-
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moldeak, xix. mendeko batzuek zalantzan jarri baitzuten 
itzulpena egiteko erabili zuen euskararen kalitatea eta gar-
bitasuna (§4.3). Uste dut, ordea, jaso zituen kritikak garai-
ko testuinguruan ulertu behar direla, hau da, xviii. men-
dearen erdialdean Gipuzkoan zabaltzen ari zen literatur 
gipuzkera deitutako mugimenduaren giroan (§4.1): Larra-
mendi maisuak eta haren jarraitzaileek euskara goi-mailara 
eraman nahi zuten, eta euskara idatzia lantzen hasi ziren. 
Bide horretan, eragin nabarmena izan zuten Larramendi-
ren lanek, batez ere, haren gramatikak (1729) eta hiztegiak 
(1745).

Literatura-mugimendu hark izandako eragina tarte-
ko, Larramendik haren lanetan erabilitako euskara, Bete-
rriko euskara, bilakatu zen idazle askorentzat idazteko ere-
du. Mugimendu hark izandako eraginaren erakusgarri da 
literatur gipuzkeraren aurreko eta ondoko idazleen artean 
dagoen aldea euskara-moldeari dagokionez: xviii. men-
dearen erdialdetik aurrerako idazleek euskara zainduagoa 
eta jasoagoa erabili zuten. 

Horri lotuta, kontuan hartu behar da Juan Irazustaren 
1739ko itzulpena literatur gipuzkeraren eragina hedatu 
baino lehenagokoa dela. Hala, batzuek alkizarrak erabili-
tako hizkuntza «euskara txartzat» hartu bazuten ere, badi-
rudi iritzi horiek lotuago daudela xviii. eta batez ere xix. 
mendean nagusitutako ideia eta usteekin: 1739ko dotri-
nako hizkuntzaren azterketa egin ondoren (§5.2 eta §5.3), 
esan daiteke Juan Irazustak euskaraz jakin bazekiela; gai-
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nera, kontuan hartuta garai hartan euskarazko eredurik ia 
ez zutela, ez da makala euskaraz honelako lan bat egiteko 
gai izatea. Egia da erdarazko hitz edo lexiko ugari erabil-
tzen dituela, eta alde horretatik erdarazko testuari nahiko 
lotua ikusten dela; nolanahi ere, ez dirudi garaiko beste 
idazle batzuk baino erdaltzaleagoa. Gainera, ziurrenik nor-
baitek aginduko zion Irazustari itzulpen hori egiteko, eta 
horregatik egingo zuen, ez berez idazlea zelako. 

Esandakoa aintzat hartuta, uste dut orduko testuin-
guruaren arabera berrikusi behar dela Juan Irazustak eta 
bere 1739ko dotrinak euskararen historiaren ikuspegitik 
izan dezaketen balioa. Lan hau, ordea, lehen saio bat bai-
no ez da izan, eta beharrezkoa izango da etorkizunean ere 
Irazusta beraren eta haren obraren inguruan sakontzen 
jarraitzea. Eginbeharretako bat da, esate baterako, alkiza-
rraren idazmoldean eragin zezaketen eragileak ikertzea: 
nork eta zergatik agindu zion itzulpena egiteko, egilearen 
idazkera-kontzientzia, euskarazko testuaren iturria, garai-
ko idazleen eragina eta abar. Izan ere, kontuan hartu behar 
da ziurrenik garaiko idazleak eta haien lanak ezagutuko 
zituela, eta horiek ere eragin zezaketela haren idazkeran.
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