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AUGUSTIN ZUBIKARAI,
ETA EUSKERAZAINTZA

ERRIKOIA

Augustin Zubikarai antxinako euskal idazlea dogu, antxi-
ñakoa eta gaurkoa, idazle sakona, ugaria eta errikoia.

Euskalerrian izan dan lenengo egunkaria, gudaldian sei
illebete inguruan eta euskera utsez argitaratzen zan egunka-
ria, Eguna, izan zan idazle onentzat lan-leku egokia: Orduan
be lan asko eta sakona egin bear izan eban. Eta arrezkero
idaz-tankera guztiak izan dira Augustin'entzat lanerako ar-
loak: Antzerkia, ipuiñak, eleberriak, aldizkariak, saioak,
olerkiren batzuk be uste dot baietz...

Augustin'ek asko eta ondo idatzi dau, eta beti erriak dara-
billen euskeratik urrean dagoana darabillela.

AUKERA BAT

Euskal-idazleak alkartuta jokatzen eben 1968n. urtera
arte, baiña urte onetan, Arantzazu'n egin zan batzarrean,
banaketa aundia sortu zan euskerearen barruan: Batzuk eus-
kera batua sortu eta sartu eben eta beste batzuk, naizta batu
bat egitearen aurkakoak izan ez, erriak darabillen euskereari
eusteko bidea artu eben.

Amar urtean jokabide bi orreik bizi-bizi agertu ziran gure
izkuntzaren kondairan eta amargarrena zan 1978n. urtean
Bergara'n egin zan batzar bat arazoa aztertzeko eta an joka-
bide biak argi agertu ziran, ez ostera alkartasuna sortzeko
erarik. Benetan tamalgarria!

Aukera bat egin bear zan eta egin genduan: Euskaltzain-
diak erri-euskera zaintzeko ta indartzeko biderik ez eban
argi eskeintzen eta zeregin au betetzeko Euzkerazaintza Erri
Akademia sortu zan.

Idazleak bide-kurutze baten aurkitu ziran, bide bata edo
bestea artu bear zan. Eta Augustin'ek, beste asko eta askogaz
batera, erri euskerearen bidea aukeratu eban: Orixe zan, izan
be, berak zaindu izan eban bidea.

Aukera egiteak ez dau asarrea esan gura. Augustin ez da
asarre-gizona. Baiña aukerea egiteak bide bat artu eta beste
bat itzi esan nai dau, eta orixe egin eban: Idazkera edo orto-
grafian, joskeran, iztegian, aditz jokoetan... Augustin'en eus-
kerea berak beti erabilli dauan bidetik doa, iztegi garbi ego-
kia erabilliaz eta idazteko bearrezkoa ez dan atxea alboratu-
ta.

EUSKERAZAINTZAN

Augustin'ek artzen dauan lana gogo ta biotz osoaz artzen
dau eta Euskerazaintza'ren bidean lan egite au be, orrelantxe
artu dau: Illero izaten dogu batzarkide eta beti ekarten dauz
batzarrera bere lanak eta asmabideak.

Erri-Akademiak errez ikusi dau Augustin'en lanerako
almena, ugaritasuna, eta orain urtebete egin zan auteskun-
dean Lendakari-Orde izendatu eban.

Berau da "Euskerazaintza"ren aldizkariaren zuzendaria.
Erri-Akademira sartzeko Itzaldi bat egin bear izaten da,

araudiak diñoan lez eta Augustin'ek be egin dau bere itzal-
dia, gaia arrantzaleen euskerea dala, oraintsu Ondarroa'n.

Euskerazaintza'k itxaropen aundia dauka gizon euskalza-
le onengandik.

LANAREN UGARITASUNA

Nik sarritan itauntzen dautsat neure buruari: Augustin'ek
nondik ateraten dau astia egiten dauan beste lan egiteko? Itxi
dagiguzan alde batera Bizkai'ko Batzarretan eta aldundian
beteten dauzan zeregiñak, baiña urtean elebarri bat, aldizkari
bi edo iru zuzendu, egunero edo sarritan Deia'n idatzi, egu-
nero edo sarritan Erri-Irratian itz egin, eskatzen jakozen ain-
beste berbaldi gertatu, ainbeste batzar... Nondik astia?

Eta ez da gazte-gaztea be. Nok izan leiken bere urteetara
elduta olako almena!

Lanaren ugaritasunak oitureagaz daukala uste dot zeriku-
sia: Batzuk lan gitxi eginda bizi dira eta asko egiten dabela
uste izaten dabe; beste batzuk, ostera, ainbeste lan egiten
dabe eta, euren ustez, erdi geldi, gauza aundirik egin barik
dagozela dirudi.

Eta arlo onetan geiago be esan neike: Olako lan ugaria
egiten dauanari beste lan bat ezarri egiozu eta beti egiten
dautzu eta arin egin be. Lan gitxi daukanari, ostera, eskatu
egiozu eta ez dauka astirik, lanpetuta dago. Norki bakoitxa-
ren barruan dagoan eskutuki aundi bat da au.

ERRIAREN ESKER ONA

Olako gizonai erriak bere esker ona agertu bear dautse,
eta orretarako egiten dira omenaldiak.

Ondo egiña da ba, Ondarroa'ko Erriak Augustin'eri egiten
dautsan omenaldia, ondo merezia bere aldetik.

Sarritan omenaldiak ildakoai egiten jakez, eta ez dago
txarto, eurak izan daitekez eredu eta bultzagille bizi dira-
nentzat; baiña askoz obeto dago, askoz gauza egokiagoa da
bizi diranai omenaldiak egitea: Esker ona agertzeko, zor bat
ordaintzeko, eta batez be, beste batzuk lanera bultzatzeko.

Dana bearko da gure euskera maitagarria aurrera ateratea
nai ba'dogu.

Bejoakoz ba, egun onetan Augustin'eri eta Ondarroa'ko
erriari lerro onein bidez, gure Zorion-guraria eta gure txalo
beroa: Olako gizonak dauzan erriak bizia izango dau, bizi
ugaria.
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