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OHARRA 
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Aldatu beharko liratekeen zenbaitgauza 
ez da, bada, aldatzerik izan. 
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AIPAMENAK EGITEKO ERA 

Axularren aipamen guztiak era honetara egiten dira: 
Ax. Letra horien ondoren ematen den numerua, 5. edi-
zioan egin zen partiketaren aurauaz eginik dago. Beraz, 
orrialdeiz. ez. du zer-ikusirik, b&zterreao. ageri. den nutae-
ruaz baizik. Axularren aipamen guztietan kontuan eduki 
bedi hau. 

Aldizkarien aipamenak: 

Riev. «Revista Internacional de los Estudios Vas-
vos», Urquijo jaunak sortu eta argitaratzen 
zuena. 

GH, «Gure Herria», Baionakoa. 
FLV, «Fontes Linguae Vasconum», Iruinekoa. 
BAP, «Boletin de la Sociedad de Amigos del 

Pais», Donostiakoa. 
«Egan», Donostiakoa. 
«Euskera», Euskaltzaindiaren aldizkaria, Bilbokoa. 
«Boletin del Instituto Americano de Estudios 

Vascos», aldizkaria (Buenos Aires). 
«Euskal Herria», aldizkaria (behinolakoa). 
«Euzkadi», aldizkaria (behinolakoa). 
«Euskal Bsnalea», (behinolakoa). 
«Ar&nzazu», aldizkaria. 



Aurkibidea 

Aitzinsolosa 11 

MENDEA GIZONA LIBURUA 

Urdazubi, Axularren jaiotema 19 
Axularren izena 23 
Axularren izenaren idazkera 24 

Sara, Axular bizi eta hil zen herria 26 
Herria eta inguruak 27 
Kondaira oroitzapenak 28 
Euskal erakarmena 29 

Nor zen Axular (Bizi xehetasunak) 31 



8 Aurklbidea 

Sorterria eta deiturak 31 
Axularren sortze urtea 32 
Axularren istudioak 33 
Salamancako eskola giroa 34 

Bizi xehetasunak (segida) 38 
Axularren ordenazioak 41 
Dombane Lohizunen jartzen da 41 
Gurasoak 44 

Axular, Sarako Erretore 44 
Sarako erretorgoa hauzipean 44 
Saran egon zen denborako bernak 48 
Axularren ospe hildoa 50 

Bertrand de Echauz Arzipizpikua (1556-1641) 52 
Bizi xehetasunak 53 
Bl erresumen artean 56 

Axular euskal folklorean 58 

Lapurdi 61 

Lapurdi eta Arantzazu 67 

Sorginak Lapurdin 17. mendean 72 

Politika egoera 77 

Erlijio eta kultur egoera 82 

Euskal literaturaren sorrera 89 

Sara Dombaneko giroa 90 
17 mendeko euskal liburuak 93 
Gero ren aintzin solasa 96 

Zer da, literaturan, maisu-lana? 100 

Axularren liburuan mendez-mendez egin zaizkion laudonoak 105 
Joannes Etxebern (1668 1749) 106 
Manuel de Larramendi (1690 1766) 107 
Pedro Antonio de Añibarro (1748 1830 108 
Francisque Michel 109 
Manuel Inchauspe (1815 1902) 110 



Aurkibldea 9 

Lufs Luziano Bonaparte Prmtzea (1813-1891) 110 
Julio de Urquijo (1871-1950) 111 
Resurreccion M a de Azkue (1864 1951) 112 
Jean Etxepare (1877-1935) 113 
Nikolas Ormaetxea «Onxe» (1888-1961) 114 
Aita Justo Mokoroa «Ibar» 114 
Pierre Lafitte 115 
Jules Moulier «Oxobi» (1888 1958) 116 
Juan Gorostiaga 116 
Manuel Lekuona 117 
Luis Mitxelena 117 
Ibon Sarasola 118 

GERO-k izan dituen edizioak eta itzulpenak 120 
Lehen edizioa (1643) 121 
Bigarren edizioa 123 
Hirugarren edizioa (1864) 125 
Laugarren edizioa (1954) 126 
Bosgarren edizioa (1964) 127 
Urquijorena RIEV-en 128 
Gero-ren itzulpenak 130 

Liburuaren orijinaltasuna 132 
Autore aipatuak eta iturnak 134 
Fr Luis de Granada 136 
Testu paraleluak 140 
Onjinaltasunaren funtsa 156 

Axularren literatur bide berezia 159 

Liburuaren mamiaz 165 

GERO-ri darion umore puntta 169 

Mami eta azalaren arteko ezkontza 174 

OSAGARRI: GERO-REN IRAKURGAI HAUTATUAK 

GERO-ren atarian 183 
Gomendiozko karta 183 
Irakurtzailleari 187 



10 

Giza-bfzitza 

Denbora 

Gaztezaroa 

Zahartzaroa 

Luzamendutan 

Irabazia, gizonaren eragile 

Etsaietarik probetxua 

Alferra eta alferkena 

Kristau bizitza 

Bl bideak 
Kofesioa 

Esperantza faltsoa 

Haserrea 

Jainkoa, pozgam 

Teologi gogoetak 

Kontzientzia 

Ifernua 

Gorputz mistikoa 

Controversla de auxiliis 

Alegiak eta ipuinak 

Uraren pareko gara 

Geroaqo nekezago 

Semiramis eta erregeren itsumendua 

Bibliografia 

Aurkibidea 

192 

192 

194 

195 

197 

198 

199 

202 

205 

205 

208 

211 

213 

216 

220 

220 

223 

225 

226 

230 

230 

232 

233 

237 



Aitzin solasa 

Axular hil eta 70 
urte geroago bazebilen Etxeberri euskerarentzat 
aitzindari bat bilatu nahiz. Gidari, pilotu, buru-
zagi bat nahi zukeen euskera zurtz jabegabeko, 
untzi pilotu gabe honentzat. Mendez mende arro-
kapean, itsaso eta uhinpean galdu gordean beza-
la dabilen honentzat... 

Gidaritza honen beharra frogatzeko, zer ez du 
Etxeberrik aipatzen! Zeruko hegazti, itsasoko 
arrain, naturazko, arrazoinezko eta izpirituzko 
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kreatura guztiek betetzen omen dute lege hau. 
Lertsun, delfin, balea, erle, perla-maxkorrek... 
Eta adimendu gabeko animalietan bezala, orobat 
betetzen omen da Teologian, Filosofian, Mirikun-
tzan, Legetan, Elizan, Erresuman, Harmadan... 

Euskera ere buruzagi eta maisu baten beha-
rrean dugu, beraz. Eta buruzagi-zeregin hau be-
tetzeko Axular izendatu zigun. Teologiaren mami 
hautua bildurik euskeraz ederkienik eman digu-
na... (Ikus Obras Vascongadas..., 59 n.). 

* * * 

Bai. Euskaldun prosaren kreatzailea dugu 
Axular. Eta haren liburuak, aspaldiko euskal li-
teraturan, egitez eta izatez halako buruzagitza 
bat izan duela, ezin da ukatu. Orduko egoitzak, 
euskal kontzientzia urriak eta nolabaiteko giroak 
jasan zezakeen moduko gidaritza bat. 

Gero-ren egilea, berriz, Axular bera, ahaztu-
xea izan dugu. Arrazoinez idatzi zuen Urquijok: 

No deja de ser extrafio, -escribf en otra oca-
si6n- el hecho de que, con ser Axular el mejor 
de lo's euscar6grafos antiguos, nadie se haya cui-
dado aun de escribir su biograffa. Si M. Julien 
Vinson y el presbitero vasco-frances, M. Haris-
toy, -añadia - no le hubieran dedicado unas 
lineas en sus respectivas obras, es casi seguro 
que todos nuestros conocimientos respecto a el, 
se reducirian a saber que habfa sido el autor del 
GUERO. 
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No pretendo yo subsanar esa falta, pues no po-
seo materiales suficientes para escribir una bio-
graffa completa del parroco de Sara: pero creo 
facilitar la labor de quien en el porvenir la es-
criba, reuniendo aqui cuantos datos he logrado 
acerca de la materia y publicando una serie de 
documentos ineditos, algunos de los cuales es-
tan copiados de los originales del Archivo de 
Pau y otros me han sido facilitados por el sabio 
historiador, hoy arcipreste de Pau, M. Dubarat, 
a quien me complazco en enviar el testimonio de 
mi sincero agradecimiento (}. de Urquijo, Axu-
lar y su libro, RIEV, V, 541). 

Gure mendean RIEV delakoak emandako bul-
tzada ederrari esker, urrats handi bat egin da 
Gero-ri. euskai Viteraturan zor zakm tokia bibur 
dakion. Gero-ren egileari buruz ere berri jakin-
garri franko argitara eman dira. Ez dira, noski, 
biografia oso bat idazteko behar lirakeen beste. 
Baina Axularren bizitzako mugarri nagusiak be-
hintzat sendo eta fermo ezarriak dira. 

Berri jakingarri hoiek, ordea, hor hemen ba-
rreiaturik zeuden. 

Nik liburuxka batean eta euskeraz eman nahi 
izan ditut, Axularren liburuari sarrera bezala. 

Izan ere, haren liburua konprenitzeko, Axu-
lar bera nor zen jakiteak, hari buruz ezagutzen 
diren xehetasunak ikasleari eskura emateak, zer 
eta zenbat laguntzen duen, inork ez dit ukatuko. 

Hortaz gainera, orduko mende, ingurumari, 
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giro eta egoitzari ohartzea eta kasu egitea, ez ba-
karrik probetxugarri, bainan beharrezkoa ere 
bada. 

Eta azkenik, liburuari berari buruz jakinga-
rririk beharrezkoenak xeheki ematen dira, eta 
bai Gero-ren dohainik nabarmenak gaingiroki 
aipatu ere. 

Arantzazun emandako kurso baten ondorioa 
izan da liburuxka hau. Ez dut uste lehen jakinez 
gainera funts handiko gauzarik erantsi dudanik. 
Hala ere, iiburu batean eta euskeraz Axular eta 
haren liburuarekikoak biltzeari betiere mesede-
garri derizkiot. 

Badakit sarrera hau kasik larrainean gelditzen 
dela. Barrenera sartu gabe, alegia. Baina zerbai-
tez hasi beharra zegoen. Eta honelako lanetan 
kanpoaldetik eta axaleko gauzetarik hastea izan 
ohi da legea. Errazago eta bai premiatsuago ere 
izaten bait da. 

Hoietan beretan ere hutsune asko aurkituko 
duzu. Pundu ilun asko. Erantzun eske den anitz 
galdera. Edo jakin iturriren faltaz, edo eta lan-
gilerik hartara jarri ez delakotz. Beti, edo gehie-
netan behintzat, argitu gabeko pundu hoiek sa-
latzen ditut, ikertzaile edo langile berri gazteei 
ihizia eraiki nahiz. 

Gero liburuaren beraren mintzaira, estilistika 
eta abar xeheki istudiatzera ez naiz jartzen. Hori 
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beste lan bat bait litzake. Eta liburuxka honek 
sarrera besterik ez du izan nahi. 

Haatik, Axularren liburuan barrena sartzen 
hasteko pusketa hautatuak ere jarri ditugu. 

Aurki, Jainkoak nahi baldin badu, Axularren 
hiztegia emango dugu, haren hitz, esanbide eta 
itzulikez osatua. 

Izango ahal dira denak, Euskera «zurtz jabe-
gabeko» honek nahi eta behar Iukeen pilotu hori 
aurkitzen laguntzeko! 

A. L. Villasante, ofm 
Arantzazun, 1972, ekainafc 27 



Mendea. Gizona. Liburua. 



H I Z T E G I A 

OHARRA. — Irakurlearentzat lagungarri izan dadin eratzen da hiz-
tegi hau, eta Axularren hitz gutxi ezagunak biltzen dira bakarrik. 

abantail = bentaja 
abantaillatu=bikaina 
abiatu = ibiltzen hasi 
agian = menturaz, beharbada 
aiiakartu = burrukatu 
ahalke = lotsa 
ahalketu = lotsatu 
aha-zabal=aho-zabala 
ahitu=agortu 
aieru=keinua 
aiher izan=zale izan 
aihertu=makurtu 
aingiru=aingerua 
ai'atu=airean ibili; airea hartu; 

zabaldu 
aise=gustora; alfer; lanik gabe 
afsia=lasaitasuna, atsedena 
aitonen seme=zaiduna 
aitzinatu=eragin, bultzatu, au-

rrera eraman 
aitzindari = buruzagia 
aitzineko=aurrekoa 
aitzingibel = ingurua, aurre-atzeak 
aitzitik=bestela baizik, kontrara 
alabaiña=hala ta guztiz ere 
aldaratu=apartatu 
aldez edo moldez=batera edo 

bestera 
a!egera=arraia, alegrea 
alegeraki=pozik 
alegriantza=alaitasuna, alegria 

aihadura=oinazea, mina, autsi-
kia 

alhatu=oinaze eman; bazka 
eman 

amurus=maitemindua 
anarterainokoan=bitartean 
anhitz=asko 
antsia=ardura, kezka 
antsikabe=axolakabea 
antze=trebetasuna 
antzu, anzu=gisa, era 
anzatsu=trebea 
aphur=eskasa, balio gutikoa 
apbur bana=pixkaka, baratxe, 

geldiro 
ararteko=bitartekoa 
arartekotasun=bitartekotasuna 
atsu=erregela 
arbuiatu=mezpreziatu, esetsi 
ardurako=arrunta 
are... ere=baita... ere 
arnegari=biraolari 
arnegu=madarikazioa, biraoa 
arrai = alaia 
arraiki = pozik, atseginez 
arrazadura=ajea, mina, gaitza 
arrenkura=espa, aienea 
arrotz=arraroa 
artez=zuzena 
art-urratze=argi urratzea, egun-

sentia 



asaldatu=nahastu, onetik irten 
asaldu=ezin egona 
asko = aski 
athalzain=atezaina 
atzeman=harrapatu 
auhendu=dolutu, damutu 
autsiki=aginka egin, orzka egin 
aulsiki = aginkada, grauskada 
aztura=ohitura 

bakohtx=mordoska, batzuk 
balatu=palagua 
balentia=obra harrigarria 
bs'iatu=probetxatu 
baratu = gelditu 
barazkari = bazkaria 
barber=pratikantea 
barride=hauzotarra 
bsrurtu=barau egin 
bat bedera=bakoitza 
bazka=janaria 
bedere=gutxienez 
begiorde=betaurrekoa 
begi orde thaillu = betaurreko 

mota 
begiratu=gorde 
begitarte=aurpegia 
begitarte on egin=harrera on 

egin 
behatu=begiratu 
behaztopa-harri=ozotopoa 
behaztopatu = oztopo egin 
beheititu=beheraka joan 
ber.ereko=behekoa 
bekhaiztu=inbidiaz egon 
beltzuri egin=aurpegi txarra ja-

rri 
benturatu = arriskatu 
berantetsi = berandutzat jo 
beratu=bigundu, samurtu 
berdin (conj.)=oro har, dena on-

gi pentsatzera 
beregaiñezko=bikaina, legez 

kanpokoa 
berretu=gehitu, handitu 
berretura=gehitzea 
besta=festa, jaia 
bestale=festa laguna 

bezanbat=hainbat 
bianda=janaria 
biatan = bi aldiz 
bidegabe egin=zuzen kontrako 

zerbait norbaiti egin 
bihi = alea, garaua 
biidu = itzuli, bihurtu; batu 
bilhakatu=bihurtu, aldatu 
biiuzi = larru gorrian utzi 
bifuzi (ezpata)=zorrotik aterea 
bisera=betaurrekoa 
bithore=gaia, trebea 
bizikai=jatekoa 
bonbazia=harrokeriazko apaindu-

ra 
borrero=erailea, berdugoa 
bortitz=gogorra, sendoa 
bortxatu = indarka egin, behartu 
bothere=agintea, ahala 
bozkario=poza 
boztu=poztu 
bulkhatu = bultzatu, egotzi, bota 
burdingori=sutan gorritutako 

burdina 
burupe=itzala, errespetagarrita-

suna 
burutan athera=atarramendu 

ona eman 
buztandu = erne 

damu egin=atsekabe eman 
damuztatu = damutu 
dastatu=miazkatu 
debekatu=galerazi 
ciebeku = leku debekatua 
deblauki = zalantzarik gabe 
deithoratu=erosta jo 
deliberamendu = erabakia 
deliberatu = erabaki 
desenkusa=aitzakia 
desira=desioa, gogoa 
desiratu=desiatu 
desirkunde=gogo ustela 
despitatu=etsipenean erori 
deus=zerbait, zer edo zer 
deusguti=gauza guti 
dohatsu=zoriontsua 
do!utu=damutu 



gogarako=gogoko 
gogoeta eragin=pentsa arazi 
gcibel=iluna 
goithatu=zuhurra, burutsua 
golardoatu=saritu 
gomendiozko karta=norbait ino-

ren babespean jartzen delako 
agiria 

goratu=ostu, lapurtu 
gutiziatu = desiatu, gogoa eman 

h?barrots=zarata, hotsa 
habuin=lerdea 
haiaber = orobat 
handik harat=gerorako, etorki-

zunerako 
handirasun=handikeria 
hartzekodun=zordunagandik har-

tzeko duena 
hastandu = aldendu, urrundu 
haste=hasiera 
hats-beherapen=zotina 
hats hartu=amasa hartu, lasai-

tu 
hebain = elbarria 
hedatu=zabaldu 
hegal = egaztiaren egoa; mendi 

malda 
hegaldatu=hegan egin 
hegigoa = haserretasuna 
herabe izan=higuin izan 
herdoi!du=lizundu 
herra=gorrotoa 
hertsi = itxi 
hezatu = busti 
hezueria=hezurretako gaitza, 

artritis 
higatu = gastatu 
histu = ase, gogoa bete 
hitz-mitzti = berritsua 
hoben = errua 
hondar=ondoa, itsas zola; hon-

dakina 
hordi = mozkorra 
hornitu = osatu, jantzi 
hosin = putzua 
hotzberatu = hotzarendako sen-

tikor bihurtu 

hozitu=sortu, erne 
hudigoa=ikusi ezina 
hurbildu=urreratu, ondora eto-

rri 
hurran=mugatik hurbil, gertu 

ia!gi = irten 
iasan=eraman; sufritu 
iauntzi=jantzi 
iauregi=palazioa 
iauzi = salto egin 
iauzkor=haserrekorra, bere one-

tik erraz irteten dena 
ibeni=jarr i , ipini 
idortu = lehortu 
iciuri = itxura 
iduri egin = itxura egin 
idurika=antza 
idurikortu = susmoti bihurtu 
içjorri = bidali 
iguriki = itxaron 
iguzki = eguzkia 
iguzkiztatu = eguzkia hartu 
ihar=txinparta 
inardetsi = erantzun 
iharduki = burrukatu 
ikhara=dardara 
ilki = irten 
ingurune=ingurua 
intzirin = arrenkura, negar-zotina 
londone = San Jaun done 
ipizpiku=Apezpikua 
iragan=igaro 
irakurtu = irukurri 
iratxeki = erantsi; piztu, ixotu 
iratzarpentasun = esnatzeko deia 
iratzarri = esnatu 
iraulkatu=irauli 
iraungi = itzali, amatau 
irazi = lehertu 
irrigarri=farregarria 
itxeki = itsatsi 
iizuri = eskapatu 
izerleka=izerdi arina 
izitu = izutu 

I anpatu = barreiatu 
karsoi!du=soildu 



kexadura=kezka 
khar=garra 
kheiñadura=amenazozko keiñua 
khexatu=presa izan 
l<idatu=gidatu 
kiiikatu=zirikatu 
kofau=erle ontzia 
koipe batez=bat batetan 
konplitu (aditz)=bete 
kcnplitu [adj.J = osoa, betea 
kontrakarra=kontra, opozizioa 
kontrast=kontrarioa 
kontu guti egin=ezertan ez har-

tu 
kordokatu=koloka egin 
korromio=amorrua 

iaborari = nekazari 
laido = iraina 
larru arras = larru gainean 
laudorio = alabantza 
iausengatu = balakatu, losintxa-

tu 
Iausengu=zurikeria 
laxo=lasaia 
lehia=presa 
k-hiatu=gogotik ekin, ahalegin-

du, presa izan 
lefñu=kasta, familia 
l ik istu=zikindu, lohitu 
hnburtu=irr ist egin, laban egin 
l iskar=burruka 
liskartu = burrukatu 
lor ia=gloria 
lukureria=bidezko ez den iraba-

zia 
Iuzamendu=luzapena 

maiña=jokabidea 
malenkoniatu=tristetu 
manaiu=jokaera, egikera 
manatu=agindu 
mantenatu=mantendu 
mantenu=janaria 
manu = agindua 
marra=lerroa 
mehar=estua, argala 
mehatxatu=zemaitu 

mehatxu=zemaia, amenazoa 
men=agintea, eskumendea 
mende=garaia, aldia, gizaldia 
mendakatu=bengantza hartu 
mendeku=bengantza 
mengoa=premia 
mihi = mingaina 
mirail = ispilua 
miretsi=harrigarritzat hartu 
molde=modu, era 
morrointasun=mutil aroa 
mugakide=albokoa, mugakoa 
mugida=mugimendua 
muthiI = morroia, zerbitzaria 

nabusi=nagusia 
nahasteka=nahaspiia 
nahikunde=nahi alferra 
narda=nazka, higuina 
narrio=ajea, gaitza 
narritatu=tentatu, zirikatu, bul-

tzatu 
nehor=inor 
nigar=negarra 

odolztatu=odolez bete 
oihan=basoa 
oihu = dehadar 
oil larite=oilarraren kukurrukua 
oinhatz=aztarna, oinkada, arras-

toa 
on-behar=behartsua 
ondiko=zoritxarra, zorigaitza 
on-edeki = lehorra, zekena 
on eduki=jasan 
onhetsi=maitatu 
omen=entzutea, fama 
oren=ordua 
othoiztu=eskatu 
ozen = entzungarria, soinutsua 
ozenki = habarrots handiz 

pugu=pozik 
pairatu=sufritu 
pairu = eroapena, egonarria 
parada=aukera, okasioa, ego-

kiera 
pausalekhu=atseden lekua 



Donapalaio=Saint-Palais, San 
Pelayo 

ebatsi=ostu, lapurtu 
edeki = kendu 
ediren = idoro, aurkitu 
eginbide=obligazioa, eginbeha-

rra 
egiteko = arazoa, lenbidea, buru-

haustea 
egoitza=egon lekua, egotezko 

lekua 
egorri = bidali 
egotu=egon 
egundaiño = gaur arte, beti 
ehortzi=lurperatu 
eihaberriti = kontakatilua 
elhe=ipuina 
eikhortu=ihartu 
ematu=bigundu 
emazurtz=umezurtza 
emeki = leunkiro 
emendailluzko=gainetikoa 
iemendatu=zentzatu, zuzendu 
andrezu=zerbitzua, mesedea 
enliardatu-bere tokitik irten 
enseiatu=saiatu, probatu 
enseiu = saioa, saialdia 
entregu=trebea 
eranzute egin = demanda egin, 

agiraka egin 
eras!e=berritsua 
eratzan = etzan arazi 
efbal = indargea 
erdietsi = ir i txi, lortu 
erdutu = heldu, etorri 
erhi = behatza 
erhokeria=zorakeria 
eihotu=zoratu 
eri = gaisoa 
eritasun=gaisoa 
eritu = gaisotu 
ernatu=esnatu 
ernetasun=ziztada 
erran = esan 

errebelamendu = bide galtzea 
errebelatu=bidea galdu 

orremusinari=limosna egilea, 
kapeilaua 

errendatu = bihurtu, eman 
errepuesta=erreinua 
erroztatu=sustraitu 
eskudantzia=aitzakia 
teskuztatu = esku artean erabili 
esportzatu = bihotz eman, akuilu-

tu 
ethendu = eten 
€thorki=jatorr ia 
etsaigoa=etsaitasuna 
e!situ = esperantza galdu 
ezansiatu=axolakabe bihurtu 
ezeztatu = hondatu 
ezko = argizaria 
ezten = miztoa 

fida edo fido izan = uste ona 
izan 

f idantzia= konf iantza 
fin gaitz = azken txarra 
finean = azkenik, azkenean 
finkatu=gogortu, sendo ezarri 
f i te=berehala, laster 
frogatu = probatu 

gai izan = gauza izan 
gaingiroki = axaletik, gainetik 
gaitzi izan=zail eta neketsu 

izan 
garai = goikoa 
garaitia=garaipena 
garraio = karrioa 
gerizan = itzalpean, babespean 
gerla=gerra 
gezurztatu = gezurtzat jo 
gibela egon=atzean egon 
gibela eman = atzekaldea eman 
gibelatu = atzera jo 
(jiristino = kristaua 
girthain = kirtena 
yisa=era 
gogan behar izan = susmo txa-

rreko izan 
gogan behartu = errezeloa hartu, 

beldurtu 
gogara=pozik, atseginez 



pausu=atsedena 
pensu=burubidea, asmoa 
peril = arriskua 
perilos=arriskutsu 
permatu=finkatu, sendo eza-

rrl; saiatu 
parpaus = esaldia 
plaun=laua 
plaundu=lautu, berdindu 
ponperia=huskeria 
poxin=zatia, puska 
pozoin=edena, benenoa 
premia=beharra 
prestik=gerturik 
prometatu=agindu, hitz eman 

samurtu=haserretu 
sarri=laster, aurki 
sentotasun=azken zahartzaroa, 

zahar-zaharrarena 
so egin = begiratu 
sobera=gehiegi, larregi 
solhas=hitza 
sorthu=jaio 
sosegatu=trankil egon 
sostengatu = eutsi 
sostengu=euskarria 
suerte=mota, klase 
sugina=errekaia 

thaillu=mota 
trabu=traba 
trikatu=gelditu 
trufa=burla 
ttipi=txikia 

uharre=urbolada, uramila 
umo = heldua, helduerara etorria 
untzi=ontzia 
urdindu = zuritu 
uri=euria 
ur- laster=ur-korronta 
urrikalkizun=errukarria 
urrikalmendu=errukia 

xede=muga 
xinhaurri=txindurria, inurria 
xoil=arras, zeharo 

zama=sorta 
zamar=larruzko erropa sendoa 
zaurtu=zauritu 
zeden = urdaiari egiten zaion ha-

rra 
zelatan egon=aiduru egon, be-

gira egon 
zuhirindu=zura hauts bihurtu 
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Axular Urdazubin 
jaio zela segurantza osoz dakigu. Geroago aipatu-
ko ditudan jakin iturrietarik garbi ageri da hori. 

Urdazubi (erderaz Urdax) Nafarroa garaiko 
azken bazterra da, eta Lapurdirekin muga egiten 
du. Bai Urdazubi eta bai Zugarramurdi ere Otson-
doko portuaren handiko aldera kokaturik daude. 
Urdazubiko urak Lapurdira dihoaz. Urak nora, 
gizonak hara, dio errefrauak; eta halaxe egin 
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zuen Axularrek ere, beherago ikusiko dugun be-
z&la. 

Gaur egunean Espainia eta Frantziaren arte-
ko pasa lekua Dancharinea hauzoan da. Gazte-
laniaz Dancharinea, frantsesez Dancharia; izen 
jatorra, berriz, Dantzariarena. Berton bizi bait 
zen dantzari famatu bat: Joanes de Quirno, eta 
hortik du izena. Felipe V.a Espainiako errege 
izatera etorri zenean, beraren aurrean dantzatu 
zen Joannes de Quirno, Donibane Lohizunen. 

Dancharineako muga pasa eta berehala duzu 
Ainhoa. Erdi Aroan gauza jakina da Lapurdi in-
gelesen pean egon zela. Ainhoarrak, ordea, Urda-
zubi eta Zugarramurdirekin batean, Baztango 
bizkondearen menekoak ziren. 

Herrixka tipia da Urdazubi, nahiz eta «villa» 
izena eduki. Gaur egunean bostehunen bat lagun 
izango ditu. Baina Erdi Aroan monasterio ospe-
tsu bat zen herri honetan, Premonstratense Or-
denakoa, eta hortik heldu zitzaion halako izena 
edo sona. 

Txit jakingarria da monasterio honen kondai-
ra eta xedea. Erdi Aroan, Galiziako Konpostelan 
Jondone Jakueren hilobia azaldu zela eta, uhol-
de baten pareko mogimendua sortu zen. Errome-
sak tropelaka etortzen ziren Europatik Konpos-
telara erromerian. Bide luze horretan arriskuz 
beterikako tokietan barna igaro behar izaten zu-
ten. Nafarroako erresuma pasoko lurraldea zen. 



Hauk dira — Espainia eta Frantziaren artean puntuz ematen den nazioar-
teko mugaren alde bietan Axularren bizitokiak. Urdazubin jaio eta 
Saran bizi, Donibane-Lohitzun izango da garaiko euskal berbiztearen 

testigu nagusia. (Garbiñe Lasaren mapa). 
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Eta erromes hoiei babes, ostatu eta laguntza ema-
teko, Nafarroako erregeek toki hautatuetan Mo-
nasterioak eraiki zituzten. Horra zergatik eta zer-
tarako jarri zen Urdazubiko monasterioa ere. 

Baionatik Iruinerako bide famatu bat Usta-
ritz eta Ainhoan barna zetorren, eta hain zuzen 
Urdazubitik sartzen zen Nafarroan. Bidazti haiei 
harrera on egin eta laguntzeko, XIII. mendean 
abadia hau jarri zen Urdazubin. Salbatore izena 
zuen (eta zinez, Asentzioko egunean dira orain 
ere Urdazubiko festak). 

Urdazubiko monjeek bazituzten burdinolak. 
Mehatza Bilbo aldetik ekartzen zen itsasoz Doni-
bane Lohizuneraino, eta hemendik Urdazubira 
mandazainek eramaten zuten. 

Frantziako erreboluzio garaian monasterio ho-
ni frantsesek su eman zioten; gero Mendizabalen 
desamortizazio legearekin betiko hustu zen. Eliz 
agiriak ere orduan galdu ziren. 

Orain den klaustroa geroago berriztatua da. 
Herriko apezaren bizileku da gaur monasterio 
zahar hura. 

Axularren denboran bizi bizirik zen oraino mo-
nasterio hau eta bere itzala zuen inguru denean. 

Urdazubi izeneko ibaia (frantsesez Nivelle), 
Elizondo aldean jaio, Urdazubitik pasa eta Fran-
tzian barrena sartzen da. 
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Axular izena 

Urdazubin, bada, jaio zen Axular. Oraindi-
kan bada Urdazubin Axular izeneko baserria: 
A x u l a r r e n jaiotetxea, alegia. Geroztikakoa da 
gaurko etxea, baina dirudienez lehengoaren toki 
berean egina. Etxalarren ere bada izen honetako 
beste baserri bat; eta beharbada, Etxalarko ho-
netatik du jatorria Urdazubikoak (Ikus RIEV 
V, 544). Eleizaldek Riev aldizkarian agertu zuen 
«Listas alfabeticas de voces toponomasticas vas-
cas»en, hauxe dakar: Atsular, caseria y regato de 
Etxalar (Navarra) (Riev XIII (1922), 505). 

Bizkaian ere, Arratian, bada Atxular edo Atsu-
lar toki izena. 

Zer esan nahi ote du izen honek? Toki izena 
dela bistan da. Antoine d'Abbadiek Bonaparteri 
egindako karta batetan (ikus Lacombe, Varia sw 
Axular) esanahi hau ematen du: anchu-larre (ar-
di antzuen larrea...). Ez dirudi onartzekoa eti-
mologia honek. 

Bizkaiko Atxular hori zulo bati deitzen zaiola 
uste dut. Aitz-zulo, atxulo edo horrelako zerbait 
ez ote da nabari hitz horren lehen partean? Hala 
esango nuke. 

Bigarren zatian, berriz, Mitxelenaren iritzian 
(Apellidos vascos, S.S. 1953, p. 81),Zar hori zera 
da: zarza (edo beharbada Zarre=pastizal). Beraz, 
aitzulo eta lar = agujero de peña y zarzal; cueva 
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y zarzal. Bukaera berbera ageri da Etxalar hi-
tzean ere. 

Axular izenaren idazkera 

Eta nola idatzi behar da izen hau: Axular ala 
Atsular? Gaur toki izen hau Atsular esaten dela 
eta, batzuek (eta neronek ere bai inoiz), Atsular 
idazten dute gure autorearen izena. Berak, ordea, 
*-ekin idatzi zuen beti. Eta gaur letra honi ema-
ten zaion doinu berbera ematen zion berak ere. 
Axularrek, alegia, bazekian x erabiltzen orain 
duen balioarekin. Egia da chori eta chehero idaz-
ten duela, baina baita erraxqui eta gaixto ere. 
Henri IV erregek Axularri buruz idatzi zuen kar-
tan, era honetara eskribatzen du: Achular, eta 
frantsez ortografian ch horrek gure x-en balioa 
duela badakigu. 

Gaztelaniazko dokumentu zaharretan, berriz, 
/-kin idatzia da: Sel de Ajular, Ajularrena (Ikus 
Riev V, 543-544), eta idazkera hau ere gure x-en 
ahaide hurbila da. Beraz, fonetika aldetik ere 
(orduko fonetika aldetik, noski), x-ekin eskriba-
tzea ez dut uste bat ere gaizki denik. 

Nolanahi ere, eta fonetika hauziak alde bate-
tara utziz, tradizioz hain ongi finkatuko idazkera 
ez genduke aldatu behar, ene ustez. 

Ainhoan ere hor da Axulai mendia, Arantza-
zuko Ama Birjinaren elizatxoaz. Axulai honek ba 
ote du Axular izenaz zer-ikusirik? Ez dakit. 
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Hamaika hauzi eta istilu izan zituen Axularrek 
Sarako erretorgoari buruz. Eta hain zuzen, horri 
eskerrak dakigu, hemen, Urdazubin, jaioa zela 
gure autorea. 



Sara, Axular bizi eta 
hil zen herria 

Barandiaraneic 
dioenez (Bosquejo etnogrdfico de Sara), Urdazu-
bi, Zugarramurdi, Ainhoa eta Sarak halako es-
kualde edo komarka natural bat osatzen dute, 
nahiz eta Espainia eta Frantzia arteko guraizeak 
beronen erditik pasa. Lurralde tipi honek bata-
sun bat osatzen du, alegia, eta inguru denean 
mendiz hesitua ageri da (Larrun, Axulai, AtxuriX 
Izen bat ere ba omen zuen eskualde honek: Xa-
reta ( = jaral), dena oiana zelakotz. Sara izena 
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ere seguru aski ortik dator. (Zarautz bezalaxe: 
zara huts = puro jaral) (1). 

Sarako herrian bizi izandu zen Axular eta han 
idatzi zuen bere obra famatua. Beraz, jaioterriko 
lurrean zen, nahiz eta Urdazubi Nafarroa Garai-
koa izan eta Sara Lapurdikoa; hura Espainiare-
na eta hau Frantziarena. 

Herria eta inguruak 

Zer moduzko herria da Sara? Muino, men-
dixka, erreka eta errekastoz ongi hornitua. Behi-
nola oianez betea omen zen. Geroztik laboran-
tzak, artzaintzak, azienda beharrek, burdinolek 
eta abar oianak bakandu eta gutitu egin dituzte; 
badira, haatik, orain ere. 

Muino eta mendixketan bada makina bat er-
mita eta kaperatxo, sandu askoren izenean jaso-
rik. Herriko elizak edo parrokiak San Martinen 
izena darama. Bertan egon zen Axular herriko 
erretore bezala. 

Etxeak barreiaturik daude. Bada bai multzo 
bat plaza, herriko etxe eta elizaren inguruan, 
baina jenderik gehiena baserrietan bizi da. Sara-
ko toki eta baserri izenen zerrenda Barandiara-
nek eman digu (Bosguejo...). 

(1) Mondragoen ere, Kanpanzarko portutik hurbil, bada 
baserri bat Sara izenekoa. 



28 Aita Luis Villasante 

Sarak mugakide dituen herriak hauetxek di-
ra: Vera de Bidasoa eta Zugarramurdi (Naiarroa 
Garaikoak); azkaine eta Senpere (Lapurdikoak). 
Sara bera ere Lapurdikoa da, noski. 

1718. urtean 1.490 bizilagun zituen Sarak. 
Orain 1.800 edo izango ditu. Axularren garaian 
ere milatik paseak ziren dudarik gabe. Saran 
urte oroz gertatzen ziren jaiotzen berri Axularrek 
berak utzitako eliz agiriei eskerrak jakin daiteke. 

Saratik igarotzen den erreka nagusiari Hara-
nia deritzaio. Erreka hau Nivelle (Urdazubi) (1) 
ibaiaren ibai-adar bat da (afluente). Nivelle hori 
Ziburu eta Donibane bitartean itsasoan sartzen 
zaizu. 

Saran eta Urdazubin egiten den euskera eus-
kalkiz lapurdiera da. Lapurdiera Baztango es-
kualde guztira zabaltzen da. Baina lapurdieraren 
barnean ere badu bere berezitasuna Xaretako 
hizkerak. 

Kondaira oroitzapenak 

Sarako herriak badu harma-harri ospetsu bat 
Luis XlV.ak 1693 urtean emana. Soin-burdina, 

(1) Urdazubiko ibai honi Uhertsi izena ematen dio Hiri-
barrenek. Ikus Hiribarren, Eskaldunak, p. 94. Uhertsi = 
ihai estua noski. Etxeberri Sarakoak, berriz, Xarakaria izen-
datzen du. Ikus Lan Hautatuak, 148 orr. (Lur Editorialaren 
edizioan). 
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kasketa, atabala eta abar daude bertan pinta-
tuak, eta honako irakurgai hau euskeraz: Sarari 
balhorearen eta leyaltassunaren saria emana Luis 
XIV. 1693. Espainia aldetik sartzen ziren lapur 
batzuengandik izandako garaipenaren saria izan 
zen harma-harri hau. 

Erreboluzio handiaren garaian, ordea, Sarak 
samin asko irentsi behar izan zuen, erlijioari eta 
tradizioari atxikia zelako. Madalena Larralde, 15 
urtetako neskato bati, Vera de Bidasoara kofe-
satzera joan zelako, lepoa moztu zioten gilloti-
nan. Espainiako mugatik hurbil diren herriak: 
Sara, Azkaine, Ainhoa, Itsasu, Ezpeleta eta Zurai-
de herri «laidogarriak» (infames) izan ziren de-
klaratuak. Bertako jendea Frantzian barrena de-
portatua, eta anitz goseak eta miseriak hil ziren. 
Eta itzuli zirenak beren etxeak erreak edo hon-
datuak aurkitu zituzten. Itsasuko 47 gaztek ejer-
zitutik desertatu egin zuten, ba, eta hargatik har-
tu zen mendeku zital hau (Ikus Veyrin Les Bas-
ques, XIII, p. 187). Jakin behar da, gainera, erre-
boluzio handiak euskaldun frantsesen fuero eta 
lege berezi guztiak ezabatu zituela. 

Euskal erakarmena 

Sarak, Axularrez gainera, izen bat baino gehia-
go eman dio euskal literaturari. Haranburu, sa-
ratarra zen. Kristobal Harizmendi, Saran apaiz 
Koadjutore egona. Eta gero hor ditugu Etxebe-
rri, jaun midiku, gramatikalari eta prosista; Eli-
zanburu olerkaria. Ithurri, gramatika on baten 
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egilea, Sarako erretore izan zen. Dithurbide, Sa-
rako midiku eta alkateak, Ixtorio Saindua idatzi 
zuen. Lehetjusan, Agustin Etxeberri, Diharassary, 
Mayi Ariztia, t.a. 

Euskaltzale arrotzek ere, euskeraz ikasteko, 
maiz jo dute Sarara. Lehenbizikorik, Aita Ma-
terrek. Euskera Saran ikasi zuela berak aitor-
tzen digu. Wentworth Webster eta Hugo Schu-
chardt ere Saran egon ziren euskeraz ikasten. 



Nor zen Axular 
(Bizi xehetasunak) 

Sorterria eta deiturak 

Axular Urdazu-
bin jaio zela badakigu anitz dokumentutatik. Es-
paini aldeko Nafarroan jaioa izateak lanbiderik 
aski ekarri zion, ba, eta hauzi haietarik garbi 
frogatzen da hori. Eta berdin ageri da ordendu 
zeneko paperetarik ere. 

Axularren ordenazioko paperetarik ageri da 
honen aita amak Pedro de Axular eta Maria de 
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Azpilikueta izan zirela (Riev V, 542). Lahetjusanen 
karta batetik dakigu, ordea, Axularren lehen dei-
tura edo abizena Dagerre zela. Lahetjusanek non-
dik jakin zuen xehetasun hau, nik ez dakit. Axu-
larrek berak beti firmatzen zuen Pedro de Axu-
lar (etxearen izenetik, noski). Baina gauza honek 
ez gaitu bat ere harritu behar. Euskaldunak maiz 
erabili du etxearen izena deituraren lekuan. 

Axularren sortze-urtea 

Vinsonek dioenez, Axularrek, 1600. urtean 
(Sarako erretore izendatua izan zenean, alegia), 
44 urte zituen. Hortik ateratzen da 1556. urtean 
jaioa zela. Axularren heriotze eguna eta beste 
zenbait xehetasun ere Vinsonek zehazki eman diz-
kigu {Bibliographie de la langue basque). Xeheta-
sun hoiek nondik jakin dituen ez digu esaten 
haatik. Lafitte jaunak karta batean hauxe esaten 
dit: Seguraz ere Pauen aurkitu zituen gehienak, 
Urkijok bezala, Dubarat apezari esker. (14-XI-71). 

Nolanahi ere urte muga hori Vinsonek ez du 
asmatu edo bere kaskotik atera. Esan behar da, 
ordea, haren ondoren Paueko artxibuan ikertzeak 
egiten ibili direnak ez dutela dato hori aurkitu 
ahal izan. 

Etxeberri Sarakoaren pasarte batetik, Urqui-
jok beste urte muga bat ezarri nahi izan zuen 
Axularren jaiot-urte bezala, baina oker, agi denez, 
Etxeberriren pasarteak ez bait du hortaz deus 
esaten (Ikus Obras vascongadas... p. LXX). 
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Ez dakit inor hontaz konturatu den, baina 
Gomendiozko Karta-n (Gero-ren dedikatorian) ba-
da, ene ustez, aztarna bat oso salataria, Axularren 
adina neurtzeko. Karta hau dedikatoria bezala 
Bertrand de Echauz-i eskainia edo zuzendua da. 
Eta hara zer dion bertan Axularrek: Zeren nola 
ezpaikara bi mendetako... (n° 5). Honek esan 
nahi du, dirudienez, idekoak edo adin berekoak 
zirela biak, Axular eta Bertrand de Echauz. Orain, 
bada, Bertrand de Echauz zein urtetan jaio zen 
badakigu: 1556 edo 1557. (Ikus beherago jaun 
honi eskaintzen diogun atala). 

Axularren istudioak 

Lehen eskola eta istudioak nun egin zituen 
ez dakigu. Bere jaioterrian nunbait. Urdazubin 
monasterio bat zenaz geroztik, han berean, mo-
nasterio horren itzalpean, izango zen hortarako 
egokiera edo modua. Gainera, badirudi Axula-
rren gurasoak ez zirela xoil pobreak. Behintzat, 
semeak unibersitario karrera egin ahai izan zuen 
(orduan gutik egin zezakeen hori), eta ordendu 
zenean «ad titulum patrimonii» ordendu zen: 
horrek esan nahi du bere bizibidea bilatzeko, ez 
zela Apezpikuaren begira. 

Goi mailako istudioak egin zituela Axularrek, 
ez da dudarik. Idatzi zuen liburuak berak garbi 
ematen du hori aditzera. Gainera, Henri IV erre-
gek Axularri buruz duen kartan hala esaten du: 
Pierre d'Achular, pbre. gradue en Theologie (Riev 
V, 557). Eta beste dokumentu batzuetan (Haros-
tegirekin Sarako erretorgoaz izan zuen hauzia-



34 Aita Luis Vlllasante 

rekiko dokumentuetan), bai batxiller eta bai dok-
tor ere deitzen zaio. Unibersidadean kurso ba-
tzuk egina behintzat. 

Nongo Unibersidadetan? Segurutzat jo daite-
ke gaur Salamancakoan egon zela. Gure eguno-
tan Saran jaso ahal izan dira zenbait ixtorio Axu-
lar zaharrari buruz: jakitate harrigarri hura Sa-
lamancako aitzulo batetan deabruaren eskolan 
ikasi zuela, eta abar. 

Eta gero hor dugu berak egiten digun aito-
rrera (Lekuona jauna izan da lehenik ohartu de-
na): Hala erraiten du ene eskola nabusi batek 
(Ikus n.° 69). Eta bazterrean eskola nabusi horren 
izena dator: Zumel. Honek esan nahi du, noski, 
Zumelen ikasle eta entzule izan zela Salamancan. 
Hain zuzen, Salamancan garai hartan abarrots 
handia atera zuten garaziari buruzko eztabaidak: 
Controversiae de auxiliis divinae gratiae. Eta to-
ki horretan Axularrek azaltzen duen guztia con-
troversiae famatu haien oiartzuna eta funtsa bai-
zik ez da. 

Bada oraindik Salamancako beste doktor os-
petsu bat Gero-n bi aldiz aipatua: Domingo de 
Soto. Doktor handi deitzen zaio, gainera (Ikus 
n° 139 eta 375). 

Salamancako eskola giroa 

Luis Molina jesuitak 1588. urtean bere liburu 
famatua atera zuen: Concordia liberi arbitrii cum 
gratiae donis, divina praescientia, providentia, 
praedestinatione et reprobatione. 
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Domingo de Soto dominikoa ordurako hila 
zen (1494. urtean jaio eta 1570. ean hil zen). Be-
raz, ez dut uste Axular Sotoren dizipulua izango 
zenik. 

Domingo Bañez-ena, ordea, bai izan zitekeen. 
Bañez hau 1528. urtean jaio eta 1604. ean hil zen. 
Jatorriz euskalduna zen, mondragoitarra, eta di-
rudienez ez zedukan bere jatorria saltzeko, bere 
liburu denetan mondragonensis jartzen bait du 
beti. Avilako Santa Teresaren direktore izpiri-
tuala izandu zen. 1581. urtetik 1599. urtera arte 
Salamancan katedra izan zuen. Hau Molinaren 
kontra atera zen. Molinaren usteak herejiatzat 
jotzen zituen, eta Molinak ere bai berarenak. Ba-
ta —Molina —Pelagiotarra omen zen, bestea be-
rriz Kalbinista. Hortik sortu ziren eztabaida os-
petsu haiek. 

Jainkoaren garazia eta gizonaren libertadea 
nola elkarrekin lotzen eta konpontzen diren, nola 
hark giza egiteetan parte har lezakeen libertadea 
salborik eta osorik utziaz hala ere? Hori zen Mo-
linak eta bai besteek ere beren sistemekin argitu 
nahi zuten pundua. 

Francisco Zumel, berriz, merzedarioa zen. Pa-
lenzian edo jaioa; baina honek ere bere deitura 
euskalduna du, agi denez. 1607. urtean hil zen. 
Bañez bezala predeterminazio fisikoaren alde da-
go, hau da, Molinaren aurka. Funtsean, ordea, 
Espasak dioenez, Zumel ez zegoen ez Bañez eta 
ez Molina-ren alde. 1580. urtean Zumelek katedra 
erdietsi zuen Salamancan, baina 1585. urtean be-
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re Ordenakoek Probintzial eta gero Jeneral egin 
zuten, eta hargatik irakastea utzi behar izan zuen. 

Beraz, ene ustea da bitarte horretan (1580.etik 
1585.era bitartean) egon zela Axular Salamancan. 

Salamancako Unibersidadean garai hartako 
matrikulen zerrendak aztertuz agian aurkituko 
litzake gure Axularren izena. Orduan jakingo gen-
duke zehatz zein urtetan egon zen eta zein titulu-
ren jabe egin zen ere. Nik dakidala orain arte ez 
du inork bilakuntza hori egin. (1). 

Gero liburua aztertuz Axularren eskola forma-
zioa Espainia aldekoa dela Iaster sumatzen da. Es-
painian garai hartan, bai literaturak eta bai teo-
logiak ere lorealdi bikaina izan zuela edonork 
daki. Hurter-ek, 1581-1600 urteetako teologu es-
kolastikoen izendegia ematerakoan, ohar hau egi-
ten du: Fere ommes Hispani sunl = ia guztiak 
espainiarrak dira (O. cit., p. 140). Trentoko Kon-
tzilioak ekarri zuen lorealdia izan zen hura. De 
Auxiliis kontroversien berri jakiteko, Scorraille-
ren liburua irakur daiteke. 

Salamancan hemengo aldeko euskaldunekin 
ezagutzak egingo zituen Axularrek. Hemengo hi-

(1) Liburusika hau inprimatzako zegoenean (1972-8|-6ko 
eskutitzean), Mitxelena jaunak berri pozgarri bat jakinarazten 
dit: bere alabak aurkitu duela Axularren matrikula Salaman-
cako Unibertsidade zaharrean. Dirudienez, 1592-1595 urtee-
tan egon zen han Teologia ikasten. Pedro de Ajular natural de 
Vrdax dioc. de Pamplona, dakarte paperak. Aurkitu berri ho-
nek bidea idekitzen du Salamanca aldeko Axularren pausoak 
segitzeko. 
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tzak ere aipatzen dira inoiz Gero-n: «zaldun», t.a. 
(Ax. n.° 8). 

Salamancak gure herri poesian utzi du aztar-
narik. Esate baterako, bertso ezagun hura. 

Txiki txikitatik aitak eta amak 
fraile ninduten nonbratu, 
eta estudioak ikasitzera 
Salamancara bialdu. 
Salamancara nihoalarik 
bidian nuen pentsatu 
estudiante tunante baino 
hobe nuela ezkondu. 

Hain zuzen, erakusten dira orain ere Uniber-
sidade zahar hartako zenbait klase. Klase haieta-
ko jarlekuak egur lakar batzuk ziren. Eta egu-
rrot.an badira izenak labainaz ezarriak. Emaku-
me izenak, alegia. Horrek esan nahi du ikasle 
haietako batzuek, teologiaz landara bazerabiltela 
beste zerbait buruan. 

Salamancako ikasteek bere marka eta eitea 
eman zioten Axularri. Handik du teologia esko-
lastikako gaiak tratatzeko gustua. Honelako pun-
tu asko aurkitzen da Gero-n. Haurren linboa zer 
moduzkoa ote den, ifemuan hotzik ote den, Iz-
piritu Sanduaren aurkako bekatua zergatik ez 
den barkakizun, bekatuari zergatik ematen zaion 
sekulako gaztigua, sakramentuek nola handi le-
zaketen garazia, eta abar. Eskolastiko tankera 
edo kutsua ezin uka dakioke Axularri. Haiek be-
zala, arrazoizale amorratua dugu bera ere. Badi-
rudi harentzat ez dela misteriorik giza arrazoiak 
zula ez lezakeenik. 



Bizi xehetasunak 
(segida) 

Axularren ordenazioak 

Urquijo Jaunari 
eskerrak ezagutzen ditugu Axularren ordenazioe-
tako agiriak. Riev-en eman zituen (V, 544), Paue-
ko Pirineo Apaletako Departamenduaren artxi-
buetarik atereaz. 

Tonsura Iruinean hartu zuen 1584. urtean, 
Iruineko apezpiku jaunaren eskutik. Ordena ti-
piak, berriz, 1587. urtean, Iruinean hauek ere, 
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Apezpiku horren berorren eskuetarik. Subdiako-
nadua Iruinean 1595. urtean, Iruineko Apezpikua-
ren eskutik eta ad titulum patrimonii. 

Hurrengo urtean (1596.ean alegia) Iruineko 
diozesaren gobernariak agiri bat ematen dio Axu-
larri edozein Apezpikuk diakonadua eman ahal 
dezaion (artean Iruinean ez bait zen Apezpikurik). 
Orduan Axular Leridara joan zen eta hango Apez-
pikuak diakonu ordendu zuen (1596). Bere ha-
rridura agertzen du Urquijok toki aldatze hone-
kin (Nafarroatik Kataluñara), baina ez dut uste 
bat ere harrigarri denik, agirietan beretan ematen 
bait da esplikazioa. Iruinean ez zen apezpikurik 
llrumeko Apezpilma 3aen-era a'idatu 2xrt.e1iti1io\ 
eta orduan Axularrek berak bilatu behar izan 
zuen Apezpiku ordentzailea. Eta Leridan ordena-
zioak zirela jakinik, hara joan zen; hori bai, be-
har ziren baimenduak Iruineko diozesako gober-
nariak ematen zizkiola. 

Lau hilabete geroago (1596. urtean berean) 
Baionako Bikario Jeneralak paperak ematen diz-
kio edozein Apezpikuk apaizgoa eman ahal de-
zaion (artean Baiona ere Apezpiku gabe aurkitzen 
zen). Hemen, bai, bada benetazko toki aldatze 
bat. Iruineko diozesa utzi du Axularrek, eta 
Baionakora aldatu da. Zergatik? Ez dakigu. Be-
harbada, berak amets zuen apaiz biderako giro 
hobea eskaintzen zion Baionak. Dena dela, egun 
guti geroago (1596.urtean), Tarbesko Apezpikuak 
apaiz ordendu zuen gure Axular. 
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Dokumentu hauetarik ageri denez, adinetan 
pixka bat aurrera zihoan Axular ordenak hartzen 
hasi zenean, eta tarte luze xamarrak daude or-
dena tipietarik handietara. Beharbada, tarte ho-
rretan egin zituen Salamancako istudioak. Sub-
diakonu egin zenean, gainera, xehetasun hau jar-
tzen da: «ad titulum patrimonii». Horrek esan na-
hi du Iruineko apezpikua ez zegoela behartua 
dirubide izan daitekeen kargurik Axularri ema-
tera. Eta hau ere libreago gelditzen zen bere bi-
detik ibiltzeko edo nahi zuen tokira joateko. Eta 
hala egin ere zuen. Baionako eliz barrutira joan 
zen. 

Garai hartan (eta bai gero ere) era hortara 
(«ad titulum patrimonii, alegia) ordentzen zire-
nak ez ziren gutxi izaten. Xoriak bezala libre gel-
ditzen ziren. Apezpikuak ez zuen obligaziorik hoie-
kiko, eta hoiek ere ez Diozesako Apezpikuaren 
alderakotzat. Ordenazio formula hontatik Eliza-
rentzat bai abantailak eta bai kalteak ere etorri 
direla diote kondairagileek. Horrela ordentutako 
batzuek apostoladuan bikainki lan egin dute. Bes-
te batzuek, berriz, behar bezalako izpirituaren 
faltaz, exenplu txarra eta eskandalua eman ere 
bai. Baina hori titulu batekin nahiz besterekin 
ordendua izan, berdin gerta daiteke. 

Zergatik aldatu zen Axular Baionara? Ez da-
kigu. Nolanahi ere, Baionako diozesan egonez, 
nurbil zegoen bere jaioterritik; Iruinekoan ego-
nez baino hurbilago. 



Bizi xehetasunak (segida) 41 

Donibane Lohizunen jartzen da 

Orreagako kolejiatan (Roncesvalles-en alegia) 
Daranatzek Henri IV Frantziako erregeren es-
kutitz bat aurkitu zuen Axularri buruz (Ikus 
Riev V, 556). Eskutitz hau 1601. urtean egina da. 
Eta har? zer dioen: Duela bost urte guti gora 
behera Axular hori Donibane Lohizunen bizi de-
la, eta predikari bezala gailurtu dela, bai Apezpi-
kuaren eta bai herriko jende prestuen kontentuz. 

Beraz, Axular, apaiz ordendu eta berehala, 
Donibane Lohizunen bizitzen jarri zen. Ez zuen 
izango eliz kargurik. Baina predikari bezala na-
barmendu zen, eta deitzen zuten lekuetara predi-
kuak egitera joango zen. 

1599.urtean Bertrand de Echauz sartzen da 
Baionan Apezpiku. Laster egingo zuen Axularren 
ezagutza (lehendik ez baldin bazuen). Erregeren 
kartatik dakigu Apezpikuaren eta jendearen oni-
ritzia irabazi zuela Axularrek bere predikuen bi-
tartez. 

Baina noiz arte iraun behar zuen era horre-
tara, xori libre bezala, egotezko kargurik gabe? 
Berak Gero-n aipatzen duen errefraua ez ote zi-
tzaion, gero, behin baino gehiagotan, burura eto-
rri? Fin gaitz eginen duk, xoria, baldin gazteda-
nik ezpadagik kafia (n° 120). Eliz kargu iraunkor 
bat eskuratzeko parada aurki presentatu zitzaion. 

Axular, ikusi dugunez, Espainia aldetik Fran-
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tzia aldera aldatu zen. Eta aldatu zenean ez zen 
haur bat, gizon egina eta heldua baizik. Eta kon-
tuan eduki behar dugu XVI. mendearen honda-
rrean garela, eta ordurako Estadu modernuok 
beren hesiak gogortuaz dihoazela. Urdazubiko 
semeari buruko min bat baino gehiago emango 
dio Espainia aldeko nafar izateak; hots, Fran-
tzian atzerritar bezala joa izateak. Bertrand de 
Echauz-en bitartez, izango du erregegana jotzeko 
aukera, eta horri eskerrak onik aterako da. Axu-
larren beraren dohainek ere (jakitate, hiztun ede-
rra izate, t.a.) ateak zabalduko zizkioten. 

Gurasoak 

Noiz hil ziren Axularren gurasoak? Hori ere 
ez dakigu. Tonsura ordenazioa errezibitu zue-
nean badirudi bizi zirela oraino. Agirian honela 
esaten bait da: Filium legitimum Petri de Axu-
lar et Mariae de Azpilueta (sic), conjugum, inco-
larum oppidi de Urdax. Beste ordenazioetako agi-
rietan ez da gurasoen aipurik egiten. Lehen or-
denaziotik bigarrenera bitartean (1584-1587) hil 
ote ziren? 

Aitaren benetazko deitura Dagerre zela, eta 
Axular deitura ez, baina jaiotetxearen izena dela, 
esaten da 1802. urtean Saratik Lahetjusan ape-
zak Ducos Donibaneko midikuari egindako esku-
titz batetan (Ikus Azkuek Berlinen, Humboldten 
paperetarik kopiatutako dokumentuak; Euskera 
1925, n.° 4, 60 orr.). 
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Ez gaitezen gehiegi harri, deitura ordez etxea-
ren izena erabiltzeaz. Hori guztiz normala bait 
zen. Aita Omaetxebarriak agertu duenez, XVI. 
mendean deiturak ez zeuden orain bezala tink 
finkatuak. El apellido toponimico sdlo signifi-
caba que el individuo portador del mismo era 
natural o vecino del solar o lugar asi llamado 
(I. Omaechevarria, «Nombres propios y apelli-
dos en el Pais Vasco y sus contornos», Homenaje 
a don Julio de Urguijo, II, pgs. 153-175). 



Axular, Sarako erretore 

Sarako erretorgoa hauzipean 

Lau urte zera-
mazkien Axularrek Donibane Lohizunen. 1600.ean 
gaude. Sarako erretore zaharrak, alde batetik 
zaharra eta bestetik eri ere bai, bere erretorgoa 
utzi nahi du, eta Axular du begiz joa bere ondo-
kotzat uzteko. Juan Douamet edo Donameto de-
ritzaio. Bion artean hizketatu dira eta halako 
tratu edo konponketa bat egin dute. Douamet 
jaunak dioenez, Sarako elizak erretoreari ema-
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ten dizkion ondasunak, denak elkar jota, honen-
beste dira: 400 ezkutu urrezko urtean. Hoieta-
rik, bere mantenurako 140 eskatzen ditu, biziko 
den denbora guztirako (artean 65 urte zituen), 
eta gainerakoa Axularrentzat izango da. Tratu 
hau iskribauaren aurrean egin zen Donibane 
Lohizunen 1600. urtean. Gainera Aita Sanduari 
eskatu zitzaion kargu aldatze hau ontzat eman 
zezan. Erromatik baimena iritsitakoan Bertrand 
de Echauz Baionako Apezpikuak Axular Sarako 
erretore izendatzen du. (Paueko artxibuetan dau-
de dokumentu hauek guztiak. Ikus Riev V, 547). 

Axularrek ordea bista luzea izan, eta urrats 
hau eman baino lehen., erregegana jo zuen: fran-
tses bihurtu nahi zuela esaten zion, bertakotu 
alegia, eta hartako agiria emateko, arren. Erre-
gek, ahoz, ez zuela horren beharrik erantzun 
zion. Axular nafarra, eta Henri IV Frantzia eta 
Nafarroako errege izanik, nafarrek ez zuten inon-
go agiririk behar. Frantziako erresuman ez ziren 
atzerritar edo arrotz bezala joak izan behar. 
Oraingoz gauzak horretan gelditu ziren, eta Axu-
larrek Sarako erretorgoa hartu zuen eta erretore 
bezala egiten hasi ere bai. 

Baina segurtamen guzti hoiek gora behera, 
berak beldur zuen harria etorri zitzaion. Urtebe-
te edo erretorgoan zeramakiela, hara non hau-
zia jartzen dion beste apaiz batek: Harostegiko 
Joanek. Eta arrazoia: Axularrek, Nafarroa garai-
koa izanik, ez zuen eskubiderik errentadun kar-
gu bat Frantzian izateko. Donibandarra zen Ha-
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rostegi hau, eta Sarako erretorgoa beretzat nahi 
zuen nunbait. 

Hamaika komeria eta pasadizo xelebre ikusi 
zen orduan Saran. Harostegi joan zen testigu, 
iskribau eta guzti Sarako parrokiaz jabetzera, 
eta hori ez bat aldiz, frankotan baizik; baina 
beti alferrik. Behin eliza itsirik aurkitu zuen. Es-
katu zion giltza serorari, eta Axularrek kendu 
ziola erantzun zuen hark. Beste behin bazihoan 
Harostegi meza ematera. Bat batean Axular azal-
tzen da. Hango erretore bera dela, eta ez dio 
uzten. Istilu eta hauzi hauen oiartzuna seguru_ 
aski arras zabaldu zen. (Ikus dokumentuak: Riev 
V, 550 ss.). 

Gaizki ibili beharko zuen Axularrek, baldin 
Apezpikuaren eta Erregeren babesa bere alde 
izan ez balu. 

Gorago aipatu dugu erregeren eskutitz bat 
Axularri buruz: Henri IV Frantziako erregere-
na. Parisen, uztailaren 3an, 1601. urtean emana. 
(Riev V, 555). Axularren alde dago. Axular nafa-
rra izanik, erregeren azpikoa dela, eta Frantzian 
ezin daitekeela atzerritartzat joa izan. Aitortzen 
du, gainera, Axularrek lehen ere Frantziako he-
rritasuna eskatu izan diola, eta horren beharrik 
ez duela erantzun izan zaiola. 

Pariseraino joan omen zen Axular erregeren 
babes hori erdiesteagatik. Ez dakigu hori egia 
den. Baionako Apezpikuak sarrera handia zuen 
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errege harekin. Beharbada honen bitartez lortu-
ko zuen letra hori. 

Hala ta guztiz ere, Harostegik ez zuen amore 
eman. Bordeleko Parlamentura jo zuen. Baita 
honek haren eskabidea onartu ere. Izan ere, ba-
zen hemen oinarriko pundu garrantsitsu bat: 
Si un natif de la haute Navarre est capable de 
henejice en France. Bordeleko hauzitegitik Pa-
riskora eraman zen hauzia. Louis Servin-en hi-
tzaldia ezagutzen dugu. Hauziaren gora behera 
non datzan artez eta zuzenki epaitzen du: espai-
nolek —dio berak— zuzen kontra harrapatu dute 
Nafarroa garaia eta menderatua dute; eskubidez 
erresuma hura Henri IV erregerena da, ez ordea 
egitez; eta gauzak horrela dauden bitartean, na-
farrak atzerritarrak dira Frantzian (Ikus Riev 
VI, 292 ss.). Beraz, Parisko hauzitegiak arrazoia 
kendu egin zion Axularri. 

Kendu teorian, paperean, zeren pratikan Sa-
rako erretore bezala segitu zuen Axularrek, lasai 
asko. Lege gizonen bitxikeriak. Itxura denez, 
printzipioko pundu hau garbi eta tink ezarria 
utzi nahi izan zuten, batez ere gerorako; baina 
kasu honetan, erregeren borondatea jakinik, ez 
zuten erabakia pratikara eraman, eta baketan 
utzi zuten Axular bere erretorgoan. 

Haatik, hauzi honek ez zion aho-gozo onik 
utziko. Eta gogoa kenduko zion beste kargu han-
diagorik gutiziatzeko. Oina ez zuela lur gogorrean 
jartzen ikusita zegoen. 
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Guretzat, ordea, euskaldunontzat, protxugarri 
izan zen hura. Axularrek garbi ikusi zuen Sarako 
xokoan geldi egon beharko zuela, goragoko ame-
tsak (horrelako ametsik baldin bazuen) alde ba-
tetara utziz. Bestelako ametsetan ibili balitz, eus-
kerak zor dion liburua seguru aski gaur ez gen-
duen izango. 

Hainbeste kostatako kargua derrigor maitatu 
behar, berak Gero-n dioena egia baldin bada 
behintzat. (Ax. 354). 

Saran egon zen denborako berriak 

Hil arte Saran iraun zuen Axularrek. Beraz, 
40 urte eta gehiago egin zituen han. 

Erretore izan zen denborako jakin iturri guti 
dadukagu. 1609. urtean hasi eta 1624. urtera ar-
teko jaiotzen kontua, Axularrek egina, Sarako 
herriko etxean gordetzen da (elizako paperak, 
noski, gero Ayuntamentura pasatuak. Ikus Riev 
VI, 548). 

Urquijok dioenez, bere eliz agiriak Axularrek 
gaztelaniaz idazten zituen; apaiz lagunak, berriz, 
koadjutoreak, frantsesez (Una fuente del Guero, 
p. 7). Bere eskolak eta formazio guztia Espainia 
aldean eginik zuen Axularrek; gaztelania ondo 
zekien; frantsesa, dirudienez, ez. 

Axularren txartel bat, gaztelaniaz iskribatua, 
Urquijo jaunaren liburutegian dago. Beronen tes-
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tua 1964. urteko edizioan argitaratu genduen 
(Gero-ren 5. edizioan, 8. orrialdean). Honela dio: 

Yo Pedro de Axular retor del lugar de sara con-
fieso aver recevido de manos de Joan de eliçalde 
vecino de echalar ciento diez y ocho reales en 
moneda de españa y es por razo'n que el can-
tero de çugarramurdi llamado Harguin amuru-
ssa me hizo transpaso en el dicho porque me 
debia esta suma. Y por ser assi la verdad doy 
por libres a los dichos y roe tengo por bien pa-
gado en sara a 14 de julio de 1636. P. de Axular. 

Baita ere badakigu 1641. urtean Sarako eli-
zari dorre berria jarri zitzaiola (gaur egunean 
dadukan dorrea bera), eta hortarako akordio bat 
egin zen Axular eta Sarako herriaren artean (Riev 
VI, 548). 

Agustin Etxeberri, saratarra, zapataria eta os-
talaria, gizon elbarria baina buru onetakoa, 
Schuchardt-en euskal irakaslea, Sarako historia 
baten egile da. Bertan ikusten da nola 1641. ur-
tean Axularrek eta Sarako herriak akordio bat 
egin zuten Sarako elizari dorre berria emateko 
(Riev VI, 548-549). 

Eta Axularrek zergatik itxaron ote zuen hain 
beranduraino bere liburua agertzeko? Hori ere 
ez jakin. Lafittek uste du diru eskasiagatik edo 
izan zitekeela. 

Bizitzako azken urteetan bere iloba bati utzi 
zion erretorgoa. Osabaren izen deitura berberak 
zituen iloba bati. Eta horregatik, noski, Gero-ren 
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aprobazioneetan hitz hauek irakurtzen dira: olim, 
nuper: «celebri nuper Rectore de Sara», «meri-
tissimo olim Rectore de Sara». Horrek esan nahi 
du ordurako utzia zuela erretorgoa. 

1644. urtean, apirilaren 8an (Vinsonek dioe-
nez) hil zen gure Axular Saran. 

Axular osaba-iloben hilobia Sarako elizan da 
oraino. Osaba baino bederatzi urte geroago hil 
zen iloba, 1653.ean, alegia. 

Lafittek jakinarazi didanez, Axularren garaian 
Saran baziren 23 apaiz. Sobera, noski. Eta denak 
ez bide ziren «mutiko onak». Gero-ko zenbait ira-
kaspen hoiei begira ez ote diren eginik galdetzen 
du berak. 

Axularren ospe hildoa 

Axularrek, Sarako erretorgoaz hainbeste isti-
lu eta hauzi zaratatsu sostengatu zuen erretore 
famatuak, bere bizitzean barrena halako ospe, 
distira eta omena bereganatu zuela badakigu. 
D'Urthubie-k eta Dissaneche-k Gero-ri buruz 
emandako iritzietan garbi aitortzen dute hori: 
viro magni nominis in nostra Cantabria=izen 
handiko gizona gure Euskal Herrian. Uberem 
authoris facundiam magna cum erudictione ac 
singulari pietate conjunctam non semel admira-
tus 5um=Behin baino gehiagotan miretsi dut egi-
learen etorri oparoa eta jakitate handia, haren 
aparteko debozioarekin batean. 
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Hemen daude, nik uste, Axularren dohainak 
beren izen propioekin izendatuak eta bereziki 
seinalatuak. Etorria, jakitatea, debozioa edo Jain-
ko zaletasuna. Eta hitz agerriz esaten ez baldin 
bada ere, bazen oraino beste dohain bat, berez 
aditzen dena: euskaltasuna eta euskalzaletasuna. 
Urdazubiko semeak euskera sustraitik mendera-
tzen zuen. Euskera, tresna zailu, trebe eta ongi 
trenpatua zen haren eskuetan. Hain zuzen, eus-
kerazko bere predikuetan, euskera mintzabide 
hartuz, agertu zituen beste dohain hoiek. 

Taxu honetako gizonak nekez gelditzen dira 
bakarrik. Halako giro bat sortzen dute beren in-
guruan. Axularren garaian eta Axularren ingu-
ruan euskal literaturak susperraldi bat ezagutu 
zuen Lapurdiko eskualdean. Euskaltzale mordos-
ka bat sortu zen, alegia. Eta hoiek bata besteari 
bultza eginez, denok lanerako behar dugun piz-
garri eta beroa elkarri emanez, euskal literatu-
rak izan duen tradiziorik zaharrenari berebiziko 
indarra eman zioten. Eta Axular beraren liburua 
ere laguntalde horren fruitua eta ondorea da, 
bere tokian esango den bezala. 

Beraz, Axularrek bere dohainekin inguruneko 
lagunei mesede egin baldin bazien, baita hoiek 
ere berari, lanerako bultza eginez. Eta azkenik, 
batak eta besteek mesede denoi, mesede Euskal 
Herriari. Hala izaten da beti gizarte lana, gizarte 
eragina. 



Bertrand de Echauz 
Arzipizpikua 

1556-1641 

Nork ez ditu go-
goan Gero-ren lehen orri haiek, liburua Bertrand 
de Echauz jaunari eskaintzen zaizkion haiek 
(Gomendiozko Karta deritzaiotenak, alegia)? 
Hain daude txairo, lirain, jator eta estilo pare-
gabe batetan idatziak! 

Orduko euskal liburuen artean ez da Axularre-
na jaun honi eskainitako bakarra. Gero baino 
zazpi urte lehenago (1636. urtean, alegia) Joannes 
Etxeberri Ziburukoak Elizara erabiltzeko liburua 
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agertu zuen; eta hau ere, Axularren Gero bezala, 
Bertrand de Echauz jaunari dedikaturik dago. 

Orduko egoeran euskaldun eta euskaltzaleek 
gizon handi baten geriza eta babesa behar zuten, 
nunbait. Eta honengana jo zuten. 

Eta Axularrek berak jaun honen laguntasu-
nari eskerrak garaitu ahal izan zituen bere istilu 
eta lanbide haiek. 

Gainera, Bertrand de Echauzek euskeraz zer-
bait idatzirik utzi digu. Euskal idazlea dela esa-
tea gehiegi litzake, baina dena dela haren esku-
titz bat, Nafarroa Behereko hizkera arruntean 
bere atiala bat! 1584. urtean. egina, ezaguJtzea du_-
gu. Eskutitz honen testua Aingeru Irigarai jau-
nak Egan-en argitaratu zuen (1956. 3/4, 11-12). 

Bizi xehetasunak 

Bertrand de Echauz-i buruz luze mintzo da 
Haristoy (Recherches historiques sur le Pays 
Basque, vol. 2 p. 67). Berak dioenez, nahikoa 
dohakabea izan zen jaun honen bizitzea. Henri 
IV erregerekin ahaidetasuna zuen. 

Bertrand de Echauz Baigorrin jaio zen (Na-
farroa Beherean, alegia), 1556. urtean (Axular jaio 
zen urte berean). Haren jaiotetxeari Echauzea 
deritzaio. Etxe noble edo handiki hoietakoa. 

Joana erreginak Euskalerrian kalbinismua 
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sartu nahi izan zuenean, Bertrand de Echauzen 
aita Antoninok harmak hartu zituen erlijio ka-
tolikoaren alde eta katolikoen aitzindari eta bu-
ruzagi bezala nabarmendu zen. Gomendiozko kar-
tan gertaera hoiek gogoratzen dira (n.° 3). 

Bertrand de Echauz apaiz egin zen. Eta 1593. 
urtean Henri IV erregek Baionako Apezpiku iza-
teko izendatu zuen; baina Aita Sanduari ez zi-
tzaion ondo iduritu izendapen hura (bazekien 
nunbait Baionan ez zela ondo ikusia, edo behar-
bada Henri IV bera hereje zelako: urte horretan 
berean bihurtu zen Katoliko federa). Noren se-
mea zen jakinik, Grammont-ko Kondeak (Baio-
nako alkate eta gobernari zenak) gerra bizia egin 
zion beti Bertrand de Echauzi. 

Azkenean 1599. urtean etorri ziren Aita San-
duaren letrak eta Aita Santuak berak jantzi zion 
erroketea. Baina Baionako sarrera egunean 
Grammont alkateak hiriko ateak itsi egin ziz-
kion. Ez zen hura hasiera zoriontsua. Baina gi-
gon zuzena, amoltsua eta bakezkoa zen Bertrand 
eta ez zen hargatik bihotz hildu. Baionan egon 
zen denbora guztian, goxo-goxo, Joanaren jarrai-
tzaileek egindako okerrak zuzentzen saiatu zen. 

Hugonoteek, nahiz eta Eliza Katolikotik kan-
poan egon, beren hilak elizetan ehortzi nahi iza-
ten zituzten. «Desordenu» hori debekatzeko pau-
suak eman behar izan zituen (Gomendiozko 
karta n.° 4). 

1612. urtean frantziskotarren komentua sortu 
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zuen Donibane Lohizunen eta maiz joaten zen 
hara. 

1614. urtean Luçon-go apezpiku Richelieu-re-
kin adiskidetu zen. Echauzek idiki zion honi bi-
dea Luis XIH.aren ministru izateko. Gero Riche-
lieu-k esker beltzaz pagatuko zion. Echauz Kar-
denal izateko izendaturik zegoela, Richelieu-k 
beste bat nahiago izan zuen: Denis Marquemont, 
Lyon-go arzipizpikua (ikus Gomendiozko karta, 
n.° 4). 

Jakintza eta letren aldekoa izan zen beti 
Echauz. Adimendutsu zirenen laguntzaile. Berak 
bidali zuen Duvergier de Hauranne Lovainara. 
Damurik, hau ere Jansenioren adiskide mami egi-
nik itzuli zen. 

Gobernariaren gorrotoagatik 1618. urtean 
Tours-era aldatua izan zen. Hango Arzipizpiku 
izango da hil arte. 

Eliz kargu hoietaz gainera, bazuen beste kar-
gu bat, titulu hutsa baino gehiago zena: Fran-
tziako erregeen lehen kapeilau edo omoniera 
(erremusinari esaten du Axularrek). 1606. urtean 
eman zitzaion kargu hori. Kargu hori dela eta, 
bi erregerekin, Henri IV eta Luis XHI.arekin, 
izan zituen harremanak. 

Luis XHI.aren haur eta gazte denboraz bada 
egunkari bat, delfin edo printzearen beraren mi-
dikuak idatzia: Journal de Jean Heroard. Gure 
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Bertrand de Echauz maiz azaltzen da han (Ikus 
Daranatz, Curiosites... t. I, p. 33). 

Bere azken urteak gortetik erretiratuta Tours-
-en igaro zituen. Eta han hil zen. 

Bi erresumen artean 

Errege absolutuen garaia zen. Eta mundu 
guztiak daki Frantzian inon baino ere urrunago 
eraman zela joera hau; hain urrun eta hain 
aitzina, non azkenean leher egin beharko dute 
gauzek Erreboluzio handian. Baina Bertrand de 
Echauz eta Axularren denboran urrun xamar da-
go oraino porrot hura. 

XVI. mendea Espainiarena izan zen bezala, 
XVII.a Frantziarena izango da. «Le plus beau 
siecle français avec le XIIIe» (Serge Barrault, 
«Scenes et Tableaux. Le regne de Louis XIV», 
p. 12). Eta Axularren bizitze luzea erdizkaturik 
aurkitzen da: lehen erdia Espainia aldera begira, 
bigarrena Frantziaruntz, bi erresumen eragina 
jasotzen duelarik. 

1638. urtean Luis XIILak Frantziako erresu-
ma Ama Birjinari eskaintzen dio eta urte oro 
eskaintza hori, Andre Maria egunez (abuztuaren 
15.ean) berritzeko agintzen du. (Gaur egunean ere 
Frantziako Errepublika laikoak besta egun hori 
errespetatzen du, orduan sortutako tradizioari 
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men eginez). Urte horretan bertan jaiotzen da 
Luis XlV.a, Frantziako erresuma bere handitasu-
naren gailurrera eramango duena. Eta gertaka-
riok gertatu zirenean, bizi zen oraindik gure 
Axular. 



Axular euskal folklorean 

Hauxe da harri-
garria: Axular ipuinetako gizona bihurtu zitzai-
gula. Ahoz-aho eta gizaldiz-gizaldi kontatzen di-
ren herri ipuinetan Axularren izena ageri bait da. 

Ipuinak ipuin izanik ere, badakigu frankotan 
hazi bat edo sustrai bat egon ohi dela, historia-
tik hartua, eta ipuin loratze horri okasio edo 
aitzakia eman diona. 

Jakitate harrigarria zuen Sarako erretoreak. 
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Haren jakitateaz txunditurik zeuden entzuleak. 
Salamancan egona zela bazekiten nunbait. Baina 
hain jakitate miraritsua esplikatzeko, hori ez zen 
aski. Jakiteak, herri xehe eta eskolagabearen be-
gitan, badu zer-ikusiren bat parte txarrekoekin. 
Etsaia ere jakituna omen da eta. 

Eta Axularren jakitate harrigarri hori espli-
katzeko, hara zer asmatu zuten: 

Salamancan ba omen da harpe edo aitz zulo 
bat. Eta han deabruak eskola ematen omen zuen. 
Jakitate miraritsua eskuratu nahi zuenak, maisu 
horrengana joatea besterik ez zuen. Eta Axula-
rrek horixe nahi: jakin. Beste lagun batzuekin 
deabruaren ikasle jarri zen, bada. Baita eskola 
harrigarriak ikasi ere. 

Baina bere maisuari saria pagatu behar. Mai-
su hark, ordea, ez zuen dirurik nahi. Ikasle haie-
tarik bat, azkenengo gelditzen zena, deabruaren-
tzat betiko izatea: hori zen saria. 

Heldu zen azken eguna. Ikasleak bana-banaka 
irteten ziren kobatik: 

—Zu ahal zera enekin gelditzekoa?, galdetzen 
zion deabruak. 

—Ez, ene atzetik datorrena. 

Eta irteten uzten zion. Axular zen azkenengoa. 
Honi ere galdera bera egin zion deabruak. Eta 
Axularrek besteak bezalaxe erantzun: 
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—Ez, ene atzetik datorrena. 

Irteten utzi zion, eta atzetik Axularren itzala 
ikusiz, hauxe harrapatu zuen etsaiak. Horrega-
tik itzalik gabe gelditu omen zen Axular. 

Itzalik ez, baina bai jakitate harrigarria. 

Izan ere, haren liburuan ageri diren autore, 
aipamen, istorio, albiste, pasarte eta abar ikusi 
besterik ez dago, jakitate handi zabaleko gizona 
Sela jakiteko. Eta jakitate hori liburuan baino 
lehenago bere predikuetan agertu zuen. Hortik 
Sortu zen Sarako erretorearen jakitatearen fama, 
Eta jakitate miraritsu horren misterioa nolabait 
argitzeko, herriak istorio hoiek asmatu. 



Lapurdi 

35 parrokiaz 
edo herriz osatua zen Lapurdi. 

Herri edo parrokia bakoitzak bazuen bere 
Biltzar tipia, etxeko jaunek bakarrik osatzen zu-
tena. Igandero, mezatatik irtetean, hauzoko ara-
zoak tratatzeko biltzen zen biltzar hau toki ja-
kin batzuetan: hil harrietan, elizako atarian edo 
beste edozein tokitan. Badira oraindik toki ize-
nak, hori gogoratzen digutenak: Kapitaleku, Ka-
pito-harri, t.a. (^asamblea capitular?). Urtean 
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behin biltzar hoietan lau kargudun izendatzen zi-
ren: bata hauz aphez (alkate), eta besteak kon-
tzejal izateko. Urtebeterako bakarrik izaten bait 
zen kargu hau. 

Lapurdiko hauzapezen (edo hoien mandata-
rien) biltzarra Ustaritzen egiten zen. Hau zen 
Lapurdiko Biltzar nagusia. Ez aitonen semeek ez 
apezek ez zuten bertan parterik. 

Biltzar hau noiz bildu behar zen Sindikoak 
erabakitzen zuen. Sindiko hori Lapurdiko diru-
zain eta idazkaria zen. Kargua bi urtetako zedu-
kan eta bitartean esku handia ematen zitzaion 
bere zereginak betetzekoan. Sindikoak jarritako 
egunean, bada, hauzapezak etortzen ziren. Sindi-
koaren proposamenduak entzun eta berriro be-
ren herrietara itzultzen ziren. Zortzi egun geroa-
go berriro etortzen ziren biltzar tipi bakoitzak 
emandako errepuestaz. Azken erabakiak botazioz 
hartzen ziren, eta herria handia izan, tipia izan, 
botoak berdin balio zuen. 

Demokrazia jator eta bikain hau bizi bizi ze-
goen errege absolutuen garaian. Eta historiaren 
bitxikeriak! Frantziako Erreboluzioa izandu zen, 
libertade eta demokraziaren izenean, ohitura 
hoiek kendu, fueroak ezabatu eta euskaldun pro-
bintzien nortasuna ukatuko zuena. 

Axularren garaian errejimen zahar hori bere 
indarrean zen. 

Erregek bazuen Lapurdin bere ordezkaria: 
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bailli: kapitan, epailari, pagakizunen hartzaile, 
l.a. Lapurdiko Foruak edo ohiturak Bordelen 
1553. urtean inprimatu ziren (Veyrin p. 149). 

Bailli hori izaten zen erregeren eta euskaldu-
nen artean ararteko bezala: hots, erregek Lapur-
din jarritako ordezkaria edo mandataria. 

Gainerakoan, euskaldunak beren kabuz edo 
berekasa gobernatzen ziren: eremu oso zabala 
uzten zitzaien. Urak, oianak, artzainen gorabehe-
rak, zubiak, bideak, gauzen prezioak, herriko or-
dena zaintzea, tokian tokiko soldadu edo indarra 
mantentzea: hori denori beren esku zen (Veyrin 
p. 152). Lege berririk ez zuten egiten, lehengoak 
interpretatu eta aplikatu baizik. 

Erregeek euskaldunen ohituren kontra gehie-
gikeriarik egiten baldin bazuten, hauek bazeki-
ten protesta altxatzen, eta batzuetan entzunak 
i2aten ziren. 

Erregeren Konseiluari urteoro pagatu behar 
zitzaion pagakizunaren neurria, Konseiluak be-
rak mugatzen zuen. Muga hori beheratzeko aha-
lak egiten zituzten lapurtarrek. Dirua nondik edo 
nola atera, hori beren kontu uzten zen. 

Beren mugetarik kanpora ez zeuden soldadu-
tza egitera behartuak. Beren mugen barruan, bai, 
harmak artu eta beharrezko ziren ejerzitu ttipiak 
mantendu behar zituzten. Mila bat gizonen ejer-
zitua zuen Lapurdik, 10 edo 20 konpainiatan be-
rezia. Gehienak boluntarioak ziren. Kopurua hoie-
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kin betetzen ez baldin bazen, gainerakoa zotz egi-
nez hornitzen zen. Soldadu jantzi berezirik ez zu-
ten. Herri bakoitzak ematen zituen harmak (1). 
Ofizial eta beste mailen izendapenak gobernari 
militarrak egiten zituen, biltzar ttipien proposa-
menduak haintzat hartuz. 

Gerrako denboran milizia guztiak mobilizatu 
eta Baionako frantses ejerzitua sendotzera joaten 
ziren. Soldadu haien trebetasuna eta balioa ez 
omen zen borondate onaren mailan. Lapurdiko 
bandera gorribeltza zela ere esan izan da, baina 
ez da bat ere segurua. Banderarik ote zuten ere 
jakiteko dago (Veyrin, p. 160). 

Ustaritzen bazen Hauzitegi bat. Hango ofizia-
lak euskaldunak izatea eskatzen zitzaion erregeri 
jendearen konsolamenduko, gehienek ez bait da-
kite euskaraz besterik (Veyrin, p. 158). 

Zer moduzkoa zen euskaldunen bizimoldea 
garai hartan? Nahikoa zoriontsua, dirudienez. 
Hori bai, erregeri ahalik eta gutiena pagatzeaga-
tik beti ari ziren negarrez: lurra pobrea zela; guti 
ematen zuela, t.a., baina baserri-etxe galantak 
daude errejimen horretan eginak edo berrizta-
tuak. 

Eskolen organizazioa nahiko kaxkarra izango 

(1) Oraintxe ere Suizan horrelako zerbait gertatzen dela 
uste dut. Soldadu Iegepean diren gizonak beren etxeetan bi-
zi dira eta han dituzte harmak. Gerra lehertuko balitz, aguro 
kuarteletan bilduko lituzkete, baina bitartean ez. 
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zen. XVIII. mendean herri bakoitzak bazuen bere 
errienta; baita mendi kaperetan bizi ziren ermi-
tauei ere zerbait pagatzen zitzaien artzain eta ba-
serri urrutietako haurrei eskola emateagatik. Axu-
larren denboran, dirudienez, eskola kontu hau 
oraino atzeratu xamar zegoen. Partikularki ho-
nek edo harek eragindako iniziatiba batzuk: hori 
zen guztia. 

Bestalde, marinel herria zela Lapurdi ez du-
gu ahaztu behar. Itsasoko kontuak maiz aipatzen 
dira Gero-n. Lapurtarrak Terranovaraino joaten 
ziren arrainetara. XVIII. mendeko euskal libu-
ruetan bada bat Nabigazioneaz. Eta Etxeberri 
Ziburukoaren liburuetan badira otoitzak balea-
ren harrapatze ordurako. 

Axularren garaian 45.000 bat lagun edo izan-
go zituen Lapurdik (Baiona kontuan sartu gabe). 

Sarako herriak, berriz, milatik gora. Ez zen 
handienetakoa, baina ttipienetakoa ere ez. 1718. 
urtean 1.490 lagun zituen (Haristoy, Nobleza y... 
p. 54). Erdi mailatik goragokoa, beraz. 

XVIII. mendean, eta bai hurrenekoetan ere, 
egoera kaxkartu egin zela dirudi: Terranovako 
lurrak Frantziak galdu zituelako, euskaldunen fo-
ruak kendu zirelako, t.a. Euskaldunen emigrazioa 
izugarri gehitu zen orduan, lehenik Ameriketara 
(Uruguay, Nevada...), eta orain Frantziako beste 
alderdietara. Uruguay-en hautatu berri duten 
Presidentea, Bordaberry, Frantzia aldeko euskal-
dun jatorrikoa da seguru asko. 



66 Aita Luis Villasante 

Galera hoien artean irabazi hau ere izan dute 
mugaz handiko euskaldunek Erreboluzio ondoko 
sisteman: denak elkartuago egotea. Lehen hiru 
zatitan ziren banatuak: Lapurdi, Nafarroa Behe-
rea, Zuberoa. Orain denak departamendu baten 
barrenean daude, bearnes eta gaskoinekin na-
haste. 

Joan den mendean mugaz hemengo euskaldu-
nek karlismoaren bidea hartu eta liberalismoa 
arbuiatu egin zuten. Hori ez dugu orain ongi kon-
prenitzen. Besteak beste, enetzat hemen dago ka-
koa: hemengo euskaldunek bazekiten ongi Fran-
tziako erreboluzio handiak zer egin zuen gure 
anaiekin. Libertadea aipatu eta libertade guztiak 
euskaldunei kendu. Hango irigarrikerietarik ihe-
si hainbeste euskaldun frantses etorri bait zen 
honera... Hemengo liberalek ere euskal gauzeta-
rako hoztasuna eta higuina besterik ez zuten. 

Historia izan den bezalakoa da. Ezin dugu 
guk izan balitz nahi gendukeen bezala asmatu 
eta kontatu. Eta hori gaur gure artean maiz egi-
ten dela, salatu beharra dago. 



Lapurdi eta Arantzazu 

Saratik hurbil 
xamar da Ainhoa. Eta Ainhoan, Axulai mendi biz-
karrean, bada kapera bat Arantzeko Ama Birji-
narena. Otoitz leku eta erromes leku lapurtarren-
tzat. Ainhoarrek diotenez, arantze baten gainean 
Ama Birjina agertu zitzaion hemen artzain bati, 
eta horregatik altxatu zen kapera hura. Hori noiz 
izan zen inork ere ez daki. Agertze hori han ber-
tan gertatu balitz bezala kontatzen dizute ainhoa-
rrek. Ainhoko Ama honen festa Mendekoste biha-
ramunez ospatzen da, handikiro ospatu ere. 
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Olhagarai apeza izandu da Ainhoko kapera 
hontaz jakin iturrien bila ibili dena. Lehenbiziko 
kapera egin zeneko berririk ez du atxeman. Erre-
boluzio handiko garairako bazela, hori bai. Behe-
rekotxe ermitaua bizi zen orduan kapera ondoan. 
Orduko nahasmendu eta gerrekin kapera fundi-
tua izan zen, lurrera botea. Ermitaua sos biltzen 
ibili zen herriz-herri eta berriro xutik ezarri zuen 
kapera. Ez luzaroko. 1814. urteko gerran, berriz 
ere lurrera botea izandu zen. Eta gure ermitaua 
abiatzen da orain ere etxez etxe limosna eske, 
eta berriro altxatzen du kapera. 

Olhagarai jaunak uste du (eta arrazoi osoz, 
dirudienez) Ainhoko kapera honen kakoa ez de-
la Ainhoan aurkitzen; beste nunbaitean duela 
bere sustraia, hots, Arantzazuko beilari etxe fa-
matuan, Oinatiko santuarioan, alegia. Izan ere, 
Ainhoko Ama Birjinari buruz herriak kontatzen 
duen historia eta Arantzazuko Ama Birjinarena 
gauza bat eta berbera dira. 

Olhagarairen tesi hau finkatu eta sendotzeko 
bada oraino beste frogarik. XVII. mendean, Axu-
larren garaian hain zuzen, lapurtarrak Arantza-
zura etortzen ziren erromerian (kostako lapurta-
rrak, marinel jendea); eta erromeria hori Men-
dekostez izaten zen. Hots, Ainhoko Amaren festa 
ospatzen den garaian. Itxuren arabera, honera 
etortzeari utzi ziotenean (Espainia eta Frantzia-
ren arteko gerrakgatik), Lapurdiko lurrean al-
txatu zuten kapera hau Arantzazuren ordezko 
bezala, eta geroztik bertara joaten ziren, zeru 
laguntza eske. 
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Axularren garaian Ainhoko kapera artean egin 
gabe izanen zen. Orduan lapurtarrak hemengo 
Arantzazura erromerian etortzen zirela, badaki-
gu Arantzazuko kondairagileen lekukotasunez. 
Bai Gamarrak (1648) eta bai Luzuriagak (1686) 
ematen dute beila honen berri. Bigarrena lehen-
bizikoari orpoz-orpo jarraitzen bait zaio, lehen-
bizikoaren pasartea bakarrik aipatuko dut: 

Y no es menos la devocidn que tienen los del 
Reyno de Francia, pues de mas de veinte leguas 
de la tierra adentro viene todos los años muchi-
ssima gente en romeria assi hombres como mu-
geres, y es cosa particular; porque las mugeres 
vienen por la Pascua del Espiritu Santo, que JS 
el tiempo en que sus maridos estdn en Terrano 
va y Noruega a la provisidn del bacallao y va-
Ilenas; y vienen con tanta devocion que es para 
edificar al mundo; pues siendo los caminos tan 
dsperos, y en particular lo alto de la Aloña, cu-
yas cimas passan en mSs de tres leguas de subida 
y bajada, siendo toda ella pedragosa, llena de 
espinas, y sin camino, vienen por ella a pie y 
descalças-, y como la montaña es tan alta de 
ordinario ay nieblas y Uuvias, de suerte que 
llegan en esta santa Cassa muy aflijidas, moja-
das y cansadas; y de esta suerte sin admitir 
abrigo de hospederia y aposentos velan toda la 
noche en la Yglessia, con tanta devocion y afec-
to, que es para alavar a Dios, y suelen ser los 
concursos de mucha gente, que tal vez se han 
visto mas de dos mil persorias de Francia juntas; 
y con ser estos años, en que se escrive esta 
historia, tan calamitossos, y de tantas guerras 
entre estos dos Reynos,- no por esso faltan a BU 
piedad y devocion; sino que con el mismo afec-
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to que antes vienen atropellando muchas dificul-
tades, trayendo muchas limosnas a esta santa Ca-
ssa de plata y oro. Luego por el mes do otubre 
del mismo año, que es cuando buelven los na-
vios de Terranova, apenas saltan en tierra los 
piadosos marineros, quando aun saviendo que 
han estado aqui sus mugeres y parientas, vienen 
en tropas de veinte a treinta, todos a pie, y mu-
chos descalzos con gran devocion a rendir gra-
cias a la virgen señora nuestra, que por medios 
de esta santa imagen los a librado de tantos pe-
ligros y tormentas, como se padecen en el mar,-
y hacen de nuebo sus limosnas; con que viene 
este convento a tener gran socorro de la naci6n 
Francessa (1). 

Erromes hauek frantses hutsak balira bezala 
mintzo da hemen Gamarra. Baina liburu beraren 
beste toki batean (p. 109) Donibandar batzuei 
Arantzazuko Ama Birjinak egindako mesedeaz 
mintzo dela, zehazki ematen du beroien jatorria 
eta eskualdea: 

Acudieron al ptelago inmenso da la divina Mi-
sericordia, tomando por su abogada a la Virgen 
santisima de Aranzazu, de quien son tan devo-
tos todos los de la Provincia de Labort (como 
queda dicho en el libro segundo), 

Ez dago, bada, dudarik. Axularren garaian la-

(1) La mas antigua Historia da Ardnzazu (1648) editada 
ahora por primera vez. SeDarata de Scriptorium Victoriense 
12 (1965) 74-173; n° 83. 
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purtarrak Arantzazura etortzen ziren errome-
rian (1). 

Geroago, berriz, gerren eta mugen oztopoak 
ezin gaindituz, honera etortzeari utzi ziotenean, 
kxulai mendian eraiki zuten kapera hura, beste 
Arantzazu bat bailitzan. 

Arantzazuko Ama Birjinak Lapurdin izan duen 
arrakasta eta debozioa jakiteko, bada oraindik 
beste lekukotasunik. 1778. urtean Baionan libu-
ruxka bat agertu zen, euskal olerki liburua: Aran-
zazuko Misterioa. Dirudienez, Arantzazuko Ama 
Birjinaren mirakuiluak kontantzen zituen, Luzu-
riagaren Paraninfo Celeste-tik gaia hartuz. Liburu 
hau, bai Francisque Michelek (p. 510) eta bai Vin-
sonek ere (t. 2.° p. 587) aipatzen dute. Gaur oso 
zaila da aurkitzen. Nik neuk alerik ez dut ikusi 
ahal izan. 

Lhanderen hiztegian ere esaldi hau aipatzen 
da, Harriet-en esku-izkribuetarik aldatua: Aran-
tzazuko beilara joaite (sub verbo «beila»). 

Nolanahi ere, Arantzazuko Amak Lapurdi al-
dean, eta Axularren garaian hain zuzen, izan duen 
debozioa jakiteko interesgarriak dira xehetasun 
hauek. 

(1) Gero-n erkjiozko erromeriak aipatzen dira: "Errome-
rian ibiltzen zara" (n° 348). 



Sorginak Lapurdin 17. mendeari 

L. Apesteguy 
jaunak artikulu mordoxka idatzi zuen titulu ho-
netzaz Gure Herria-n. Zinez, guretzat, XX. mende-
koentzat, ez da bat ere erraza gertaera beltz haie-
zaz epai zuzen bat ematea. Ez dugu konprenitzen 
ez orduko jendearen peiltsakera, ez juezen joka-
bidea, ez ezer. Garbi aitortzen digu hori Apeste-
guy-k: Zuhurki gauzen berexteko, behar gintuzke 
orduko jendeen begiak (GH 1924, 154). 

Gauza jakina da nolako lege bortitzak ziren 
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Europako nazio guztietan sorginkeriaren kontra. 
Alemanian emakume asko erreak izan ziren sor-
ginak zirelakotan, etsai deabruarekin tratu txa-
rretan zebiltzelakotan. 

Bordelen ere bazen hauzitegi bat, sorgin kon-
tutan epaiak ematen zituena. Lapurdiko eskual-
dean inor sorgintzat joa eta salatua baldin bazen, 
hara eramaten zuten. Makina bat izan ziren han 
erreak. Baina Bordele urrunegi zela eta, hauzi 
hauen epailaria, Lancre jauna, Euskal Herria sor-
ginkerietarik garbitzeko asmoz, Lapurdira ber-
tara etorri zen. 

Bazuen eskua zernahi sententzia emateko eta 
berehalakoan ejekutatzeko ere. Urruñatik hasi 
zuen bere lana, 1609.ean. 

Dirudienez, Lancre horrek begitan zeduzkan 
euskaldunak, nahiz eta bera ere euskaldun jato-
rrikoa izan. Lancre berak utzi dizkigu izigarrike-
ria haiek idatziak. Sendagailtzat jotzen zituen 
nunbait. Hara euskaldunez ematen dituen iritzi 
batzuk: Espainolekin mugakide direlako, espai-
nolen harrokeria bera itsatsi zaie. Sagarra bes-
terik ez dute jaten, sagardoa besterik ez dute eda-
ten, eta Adani sagarra jaterakoan gertatu zitzaio-
na gertatzen zaie: Jainkoaren agindua erraxki 
hausten dute... 

Ez gara hemen hasiko Lancrek egindako hil-
kintzen xehetasunak ematen. Daranatz-ek dioe-
nez, 600dik gora izandu ziren sutara emanak, bi 
apaiz ere bai, hoien artean; eta beste bost apaiz 
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Bertrand de Echauzek salbatu zituen Lancreren 
eskuetarik. 

Azkenean, gizon honek Lapurdi osoa hustu 
behar zuela eta, apezpikuak erregegana jo zuen 
eta Lapurditik hastandua izan zen. 

Sorginkeriaren gaitza erremediatzeko, gogor-
keriaren ordez beste jokabide bat hartu behar 
zela iruditu zitzaion erreginari: hots, predikari 
onak euskaldunei bialtzea; hoiek herriz-herri ibi-
liko ziren barkazioa eskaintzen eta damurako bi-
de ematen. Baina euskeraz predikatzen zekite-
nak behar, eta horrelakorik nekez aurkitzen zen. 
Aita Coton jesuitari eman zitzaion bilatzeko kar-
gua (1612. urtean). Honek lolosako Probintziala-
gandik iritxi zuen euskaldun bat, Aita Soccarro. 
Hau eta beste lagun bat hasi ziren lanean. Ha-
sieran, jendea, beldurrak eta izuak hartua, ihesi 
zihoan mendi eta oianetara, lehengo sarraskiak 
berritzera zetoztelakotan. Gero, berriz, horrela-
korik ez zela ikusiz, tropelaka joaten omen ziren 
predikuak entzun eta kofesatzera. Era hortara, 
mixio haietarik fruitu ugariak jaso omen ziren 
(Ikus Daranatz, Curiosites... t. I.). 

Hemengo aldean ere urte hoietan beretan bes-
te mixio bat eman zen arrazoi beragatik. Erre-
gek (Felipe Ill.ak) Frantzizkotarren Probintzia-
lari fraide batzuk eskatu zizkion hortarako, eta 
hain zuzen Arantzazutik irten eta batez ere Na-
farroan egin zuten beren lana. Gamarra eta Lu-
zuriaga, garai hartako kondairagileek, ematen di-
gute mixio lan hoien berri. Eta euskerazko hitz 
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batzuek ere aipatzen dizkigute, Arantzazuko Ama 
Birjinak sorginkerietan zebiltzan ume batzuei 
esanak bezala: Ene seme alaba chipi laztanchoac, 
oficio citalori euci eguiçu, etc. (Ikus Gamarra 
p. 88. — Michelena, Textos Arcaicos Vascos, p. 
165). 

Guretzat zaila da oso gauza hauetaz juizio ego-
ki bat moldatzea. Gure mentalidadea, mundu iru-
dia, pentsakera eta abar hain da bestelakoa! Hala 
ta guztiz ere, gauza bat esan daiteke okerrik egi-
teko peril handi gabe: ezjakin handia zegoen gu-
re herrian, eta derrior egon behar, gainera. Jen-
derik gehienak ez zuen eskolarik. Apaizik gehie-
nak ez ziren predikatzeko eta ezer irakasteko gai. 
Benetazko erlijioaren ordez, sineskeriak eta zer-
nahi txorakeria erraz onartzen zen. Higiene eta 
behar bezalako kuidaduen faltaz, eritasun asko 
ere bai: buruko eriak, anormalak esan nahi dut. 
Berak sorgin zirela aitortzen zutenak, gehienetan 
edo beti burutik zeudenak izango ziren... 

Bitartean, zer egiten ote zuen Axularrek Sa-
ran? Ez dakigu. (1) Bere eliztarrak Lancreren atza-
parretarik begiratuko zituen. Gizon jakintsua zen 
eta predikari ona. Dotrina zuzenean ondo argi-
tuak eta eskolatuak zeuden saratarrak, beren 
erretoreari eskerrak. 

(1) Gomendiozko kartan .esaten zaigu nola euskaldunek 
beren premietan Bertrand de Echauzengana jotzen zuten 
(Ikus Ax. n.° 2). Lancreren egun beltzen oiartzuna ote dira 
lerro hoiek? 
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Hauxe da harrigarria: Gero-n giristinoen be-
katu mueta guztiak aipatzen direlarik, sorginke-
riaz ta abar ez da fitsik esaten. Menturaz, lehen-
go izigarrikeriak berritzeko ez zuen aitzakiarik 
eman nahi, edo ta bazekien Axularrek gaiztake-
ria baino gehiago buruko eritasuna eta ezjakina 
zirela guzti hoien azpian. 

Ez dator hemen gaizki Agirre Asteasukoaren 
ateraldia: Jakizu, kristaua, hemengo atsoak sor-
gintza baiño nahiago lukeela bizkorgarri piska 
bat (Erakusaldiak, II liburua, p 490-491). 



Politika egoera 

Espainiako erre-
sumaren goraldirik ederrena ezagutu zuen Axu-
Iarrek bere mendean; baina goren pondua jo be-
zain laster beherapena hasi zen. Eta hain zuzen 
ere, Espainia beheraka zihoan neurrian, Fran-
tzia goraka zebilen. Bi erresuma hauek, nahiz eta 
biak katolikoak izan, Axularren bizitzako azken 
urteetan, beti muturka eta burrukan zebiltzen. 
Frantziak bere mugak zabaldu eta borobildu na-
hi. Eta bi erresumen muga-mugan bizi zenaren-
tzat, hori ez zen ondorio gabe. 
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Espainian Felipe IV.a zen errege. Honek po-
litika arazoak Conde Duque de Olivaresen eskue-
tan utzi zituen denboran, egundoko deskalabruak 
gertatu ziren: Cataluñako gerra, ta abar. Fran-
tzia poliki probetxatu zen egoera honetaz: Cata-
luñan muturra sartu eta azkenean Rosellongo 
partea hartu zuen. Euskal Herriko aldean ere 
enseiu batzuk egin zituen, batez ere 1638. urtean 
Hondarrabia harrapatu nahi izan zuenean, bai-
na gaizki atera zitzaizkion. Gipuzkoarrek Hon-
darrabia salbatu eta etsaia haizatu bait zuten. 

24 urtetan ia etengabe elkar erasoka ibili ziren 
Frantzia eta Espainia. Azkenean, 1659. urtean, 
Pirinioetako Bakea egin zen (ordurako Axular 
hila zen aspaldi). 

Bake hura behar zen ospeaz firmatzeko (eta 
firmatu aurreko elkar hizketak egiteko), Faisanen 
isla hautatu zuten, hots, Bidasoa ibaian, Irungo 
parean den isla. 

Islaren erdia Espainiarena eta beste erdia 
Frantziarena izanik, mahaina jarri zen Espainia-
ko eta Frantziako mandatariak bakoitza bere lu-
rraldean egoteko moduan. Mila istilu txiki, pro-
tokolo eta zirimonia hauziak garbitu behar izan 
zituzten; baina azkenean dialogatzera jarri ziren. 
D. Luis de Haro zen Espainiako mandataria, eta 
Mazarino Frantziakoa. Okasio honekin etorri zen 
Felipe IV.a Donostiara eta orduan eman zion hi-
ri honi ziudade titulua. 

Baina gatozen bi erresumen arteko gerra ha-
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si zeneko garaira. Felipe IV.ak eskutitzez harre-
man handia izan zuen Agredako mojarekin. Mo-
jak lainoki eta xalo agertzen zion bere iduriz 
kristau legeaz ongi ez zegoen guztia; erregek, 
aldiz, mojak zioena beti kunplitzeko ez bazegoen 
ere, behintzat pozik eta gustora hartzen zituen 
haren eskutitzak eta gogoz erantzuten zion. Ba-
dira seirehundik gora bion artean egindako es-
kutitzak, 1643.ean hasi (Gero liburua argitara 
zen urtean berean hain zuzen) eta moja hil zen 
arte (1665. urtean). 

Bi erresuma kristau eta katoliko era hortara 
elkarren artean gerratan ibiltzea, Agredako mo-
jari ez zitzaion bat ere ongi iruditzen, eta hala 
agertu zion erregeri. Honek hara zer erantzun 
zion: 

En lo que toca al rotnpimiento de esta ultima 
guerra, que fue el año de 1635, no me hallo 
con escnipulo de haber sido causa de el; pues, 
aun sin notificarmela el Rey de Francia (como 
suele ser costumbre) me la rompio entrando en 
Flandes con grandes fuerzas, uniendose con aque-
Uos rebeldes y herejes contra mi, y desde enton-
ces hasta hoy siempre lo ha continuado (20-7-
1645). 

Agredako mojarentzat gerra haiek ez zuten 
ez buru eta ez buztanik, erokeria eta zentzugabe-
keria hutsa ziren: 

Por defender cosas terrenas, plazas o reinos 
(que viene a importar poco los tengan unos u 
otros), se derrama tanta sangre de cristianos, 
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mueren millares de millares de hombres. gastan 
los reyes sus haciendas, tienen a los pobres va-
sallos oprimidos, llenos de tributos... (Agredako 
mojak Aita Sandu Alejandro VII.ari egindako' 
eskutitza. Ikus Seco Serranoren edizioa. Apeii-
dice X). 

I r r i egingo du zenbaitek arrazoi hauek entzu-
tean, baina kris tau pentsakera eta kr is tau huma-
nismo ja tor ra mintzo da hor. 

Ongi ikusten zuen, gainera, moja hark politi-
ka arrazoiak tar tean jar tzen zirenean, erregeek, 
nahiz eta kr is tauak izan, kontu guti egin ohi zu-
tela Jainkoaren legeaz: 

Y crea V. M. que la injusticia de los Reyes es 
dificulto'sa de satisfacer, pues la ley de Dios es 
la misma para los monarcas y principes que 
para los demas fieles de la Iglesia; les obliga el 
precepto de no codiciar ni usurpar lo ajeno, y 
si le tomaren, deben restituirle o condenarse; 
pues ^cuando se vio que algun rey restituya o 
mande se vuelva lo ajeno? (10-7-1648). 

Pirinioetako Bakearen berri jakin zuenean, 
mojak asmo hau txalotu eta alde guztiz lagundu 
zuen. Eta urrezko erregela hau eman zion erre-
geri: 

Ninguna guerra es licita entre los principes cris-
tianos sino la defensiva, y esta ha de ser a mas 
no poder y sin haber principiado primero. El al-
tisimo Dios omnipotente no quiere guen'as en 
sus hijos catolicos y profesores de la ley evan-
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gelica, la cual se fund6 con caridad y paz man-
dandonos que nos amemos unos a otros, y que 
para el pr6jimo queramos lo que para nosotros 
mismos; y si esto se cumpliera, jamas hubiera 
discordias ni guerras (11-4-1659). 



Erlijio eta kuitur egoera 

Axularrek bere 
liburua agertu zuenean, katolizismoa sendo fin-
katurik aurkitzen zen Frantzian, nahiz eta hugo-
noteek txoko batzuetan jarraitzaile mordoxka 
izan. Erlijio gerren garaia pasatua zen. Baina 
gertakari haien oroitzapena ez zen itzalia. Go-
mendiozko kartan bada, ikusi dugunez, alusio 
bat baino gehiago. 

Izan ere, Frantziako kalbinismoak Biamon 
eta Biarnoko hiriburu den Pauen izan zuen bere 
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sorrera, bere kabia eta gaztelua. 1559. urtean 
Joana Nafarroako erregina eta Biarnoko An-
dreak, Katolizismoa ukatu eta Kalbinoren sekta 
onartu zuen, eta berehala, indarka eta gogorke-
riaz erlijio berria sartu nahi izan zuen, bai Biar-
jion eta bai Nafarroa Beherean ere. Eta laster 
f rantzia guztira zabaldu ziren nahasmenduak, er-
lijio kontu hoiek direla eta ez direla. Baina, esan 
dugunez, Gero liburua agertu zen garairako, ba-
keturik zeuden bazterrak. Frantziako erregek, 
bere erresumatik kanpoan, Flandesen edo, lagun-
duko zien beharbada protestanteei Espainiaren 
kontra joateagatik, baina barnean ondo lotuak 
nahi zituen. 

Gainerakoan, XVII. mendean, izpiritualida-
dearen loraldi bikaina ezagutu zuen Frantziak. 
Nahiz eta parti pris jakin batekin egina izan, 
ezin utzizkoa da hontan H. Bremond jaunaren 
obra handia: Histoire litteraire du sentiment re-
ligieux en France depuis la fin des guerres de 
religion jusqu'a nos jours, Paris 1916. Eta hor 
dira bi sandu handi, Frantziak egun haietan 
emandakoak: bata, Euskal Herriko mugetakoa, 
Paul-ko San Bizente; eta bestea, izpiritualidade 
gaietan idazle handia, Sales-ko San Frantzisko. 

Euskal Herriak ere halako loraldi ttipi bat 
ezagutzen du mende horretan, eta izpiritualidade 
alorrekoa izan zen susperraldi hura. Silvain Pou-
vreau-k Sales-en Filotea eta Scupoliren izenaz da-
bilen Gudu Izpirituala itzultzen ditu euskerara. 
Arambillagak Kristoren Imitazionea edo Kempis. 
Axularren Gero ere izpiritualidadeko liburua da, 
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noski. Jakina, idazlea irakurleari zor zaio, eta 
nahi-ta-ez liburu hoiek maila elementalekoak izan 
behar, irakurle tailuak eskatzen zituen bezala-
koak. Sales-ek, esate baterako, Filoteaz gainera 
badu beste liburu bat goi mailakoa; Traite de 
l'amour de Dieu. Hori ez zen itzuli euskerara, eta 
itzuli gabe dago oraino. 

Baina XVII. mendeak Jansenismoaren krisia 
ere ezagutzen du. Hain zuzen ere, Bertrand de 
Echauzek Lovainara istudioak egitera bidali zuen 
Duvergier de Hauranne baiondarra. Hau han 
Janseniorekin adiskide egiten da, eta bera izan-
go da gero (abbe Saint-Cyran goitizenaz) janse-
nismoa zabaltzen gehiena nabarmenduko dena. 
Eztabaida sonatuak izan ziren jansenisten eta 
jesuiten artean, eta Pascal handiak ere parte har-
tu zuen beroietan, eta ez jesuiten alde presiski. 
Saint-Cyrani buruz xehetasun gehiago jakin nahi 
duenak, hor du Artetxe jaunaren liburua. 

Baina guri hemen gehien interesatzen zaigun 
pundua hau da: zer moduzkoa zen orduko erlijio 
egoera Euskal Herrian? Hortaz badugu doku-
mentu bat oso argia eta guti aipatua. Silvain 
Pouvreau, Bourges-ko apaiz hark, euskeraz ikasi, 
Euskal Herrian erretore izan eta euskeraz libu-
ruak argitaratu zituen. Kanpotarrek maiz etxe-
koek baino begi erneagoa izan ohi dute hern 
baten jitea eta dohainak ikusteko. Filotea libu-
ruan, bada, dedikatoria eder bat du Silvain Pou 
vreau-k Aita Sandu Alejandro VHI.ari, oso latin 
dotorean egina (Aita Sandu hau izandu zen Sa-
lesko San Frantzisko 1661. urtean beato egin 
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zuena). Dedikatoria honetan, bada, euskaldun 
herriarentzat sentitzen duen estimazioa agertzen 
du S. Pouvreau-k. Erlijio kontutan —dio— Fran-
tziako beste edozein lurralderi ez dio ezer zor. 
Herri horrenganako zaletasuna eta harridura 
—gaineratzen du— gehitu egiten zaizu hizkun-
tzaren berezitasunaz ohartzen zarenean. 

Bta aszetika gaiez zein irakurgai guti duten iku-
siz, kupiturik lanari lotu nintzen eta hartako 
liburu zenbait itzuli ditut euskerara... (Ikus Vin-
son, I, p. 113). 

Nolanahi ere, erlijio aldetik giro ona zegoen, 
bistan da. Kultura aldetik, jenderik gehienek 
euskeraz besterik ez zuten jakingo; beharbada, 
inguruko patois bat edo beste (gaskoina, biarne-
sa), frantsesa oso gutik, urruneko hizkuntza bait 
zen, Paris aldekoa. Irakurtzen zekitenak ez ziren 
asko izango. Eskolak, dirudienez, garai hartan ez 
ziren ez ugariak eta ez onak. Apaizetarik ere de-
nak ez ziren predikuak egiteko gai, formazio on 
baten faltaz. Beraz, erlijiorako joera egonarren, 
kristau eskola on baten falta ere bazen. Eta libu-
ruak egiten hastekotan, maila beherekoekin hasi 
behar. Idazlearen eta irakurlearen artean kideta-
sun bat egotea nahi-ta-nahi-ezkoa bait da. 

Trentoko Kontzilioak agindu zuen predikuak 
herriko hizkuntzetan egiteko eta hizkuntza hoie-
tan katiximak argitaratzeko, fededunak kristau 
fedean eskola zitezen. Agindu hoiei eskerrak, la-
nari lotu ziren hemen ere eliz gizonak. Orduez 
geroztik hasten dira euskerazko kristau dotrinak, 
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deboziozko liburuak, t.a. Ez ziren, noski, hizkun-
tzaren mistikagatik ari; garai hartan gutik zuen 
horrelako mistikarik (inork baldin bazuen). Hiz-
kuntza mintzabide bat da, tresna bat, nahi ditu-
gun pentsamendu eta ideiak agertzeko, eta tres-
na hortaz baliatzen ziren kristau erlijioaren egiak 
irakasteko. Eta inoiz, apaizak beren egin bide 
hori betetzen zabar xamarrak zirenean, apezpi-
kuak (nahiz eta erdaldunak izan) zetozen bultza 
egitera, eginbidea gogo araztera (Ikus J. de Ur-
quijo, Las Sinodales de Calahorra, Riev XIV, 
335). 

Era hortara, eta Kontzilio haren bultzadari 
eskerrak, dugu euskal literatura zaharra, ia oso-
-osorik Elizaren obra dena. 

Badakigu gaur nolako ahapaldiak entzuten di-
ren zenbait aldiz: Intolerantzia, Persekuzioa, 
Kontrarreforma... Baina, faborez, kondairaren 
lehenbiziko erregela ez dezagun ahantz: joan 
mendeetako gauzak eta gertaerak orduko kon-
testuan juzgatu behar dira, orduko pentsakera, 
ideia eta mentalidadearen kontestuan, eta ez gu-
re oraingo betaurrekoez. Behinolako egitadeak 
oraingo ideien argitan ikustea ez da ez zuzen eta 
ez bidezko. Ezertxo ere ez ulertzeko bidean ja-
rriko ginake, gainera. 

Garai hartan, bada, denek zedukaten pentsa-
kera berbera pundu hauetan: katolikoek, pro-
testanteek, eta hitz batez, gizon orok. Orduko 
ideien arabera erlijioa (eta ez edozein erlijio, be-
netazkoa, egiazkoa edo egiazkotzat hartu ohi ze-
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na) erresumaren zimendu eta oinarria zen. Erre-
sumaren konstituzioari zegokion gauza zen, bada, 
erlijioa. Eta erlijioa ukatzea edo beronen kontra 
joatea erresumaren kontrako krimena zen. Men-
talidade hau nola formatu zen eta mendez-men-
de gauzak kontu honetan nola izan diren espli-
katzea, interesgarria izango litzake, baina luzea, 
eta ez da toki honetakoa. 

Nolanahi ere, pundu honetan eboluzio handia 
gertatu da ideietan gure mendean. Baina XVI. 
mendeko gauzak orduko ideiekin juzgatu behar 
dira, orduko pentsakeraren argitan. Badakigu 
Kalbino nola jokatu zen Ginebran, Albreteko 
Joana bere Estaduetan, Enrike VIII. Ingalate-
rran, t.a. Eta hala behar zela uste zuten, gainera. 

Badirudi gaur batzuek ez dutela begirik Eus-
kal Herri zaharrak utzi dizkigun baloreak ikus-
teko. Eta ero antzo ari dira behinolako ondasun 
guztiak leiotik kanpora bota nahiean. Eta herri 
arrotzak ispilutzat jartzen dizkigute. Hoiek ez lu-
kete alferrik irakurriko arrotz batek gure herriaz 
idatzi zuena. 

La Biscaye est le seul pais que j'ai jamais vu 
ou la culture intellectuelle et morale soit vrai-
ment populaire, ou les premieres et les dernieres 
classes ne soient pas separees par une distance 
pour ainsi dire inmense, ou l'instruction et les 
lumieres des premieres ont p6netr6 au moins 
jusqu'aux dernieres et oii la bonhomie, la franchi-
se, l'innocente candeur de celles-ci n'est pas de-
venue 6trangere aux premieres... Dans presque 
tous les autres pais le peuple n'est qu'une masse 
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inerte (Humboltd-ek Murgari egindako eskuti-
tzean, 1801. urtean. Ikus J. Garate, Riev 25 (1934), 
439. Mitxelenak FZVko artikuluan aipatua). 

Erlijioaren aurka azpi lanean dabiltzenak ez 
dakite ondo beren herriari zer nolako galerak 
egiten dizkioten! 

Kristau fedeak gizona beste mundura begira 
jartzen du, bai, baina hemengo mundurako frui-
turik bikainenak eman arazten dizkio: humanis-
mo fruituak, anaitasunezkoak, t.a. Hor da, esate 
baterako, Katalinen Gogoetak, Arradoyren libu-
ruxka, euskaldun emakume kristauaren erretra-
tua. Itzal dadila fedea eta bertute hoiek galduak 
dituzu... 

XVII. mende hondarrean halako mundu ikus-
kera berri bat pizten da, zientzia natural eta 
zehatzek egindako aurkitu berrien ondorioz. Hor-
tik krisi bat sortzen da, lehengo mundu irudia 
koloka jartzen delako, noski. Krisi hori hurren-
go mendeetan haziz eta zabalduz joanen da, eta 
erlijio eta fedearentzat bere ondorioak izanen 
ditu: batzuen sinesterako traba eta beste ba-
tzuena fintzeko lagungarria. Eta hain zuzen, hau 
dugu egungo egoera. 

Baina Axularrek ez zuen inarrosi berrion zan-
tzurik atxeman. Ez jansenismoaren eta ez kalbi-
nismoaren ikuturik ere ez da harengan nabari. 
Erdi Aroko gizona dugu kasik. Salamancan har-
tutako pentsakeran fermo eta sendo erroztatua 
bai behintzat. 



Euskal literaturaren 
sorrera 

Bada esaera bat 
herri txikietako bakartasunean bizi diren apaizei 
buruz: han higatzen eta zimeltzen direla, alegia. 
Pobretu, zahartu, zatartu, kaxkartu eta astotu... 
Hori inoiz edo sarritan gertatu bada ere, ez dut 
uste beti eta baitezpada hala izan behar duenik. 
Ars-ko erretorea horrelako herri batean egon zen 
eta ez zitzaion horrelakorik gertatu. Axularrek 
ere 40 eta gehiago urte eman zituen herri txiki 
batean. 
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Sara-Donibanetako giroa 

Bakardadeak baditu bere alde onak, baina 
baita txarrak ere. Gizonak behar du bere maila-
koekin harremanetan egon. Eta Axularrek hala 
egiten zuen. Donibane Lohizun ez da Saratik 
urrun, eta halako zentru urduri eta bizi-bizia zen 
garai hartan. Sarako erretoreak bere jakinduriaz 
eta predikuetarako gaitasunaz halako ospea be-
reganatu zuen eta predikuak egitera ere deitua 
izango zen. Gorago ikusi dugun bezala, Bertrand 
de Echauzen garaian frantziskotarren komentu 
bat jarri zen Donibanen, eta handik laster fran-
tziskotar arrotz bat euskerazko liburu batekin 
azaltzen zaigu: Materre, 1617. Saran ikasi duela 
euskeraz, aitortzen digu, gainera, Materrek. Eta 
hori gutxi balitz, Elizaren aldetik liburuaren iker-
tzaile bezala Axular agertzen da. Ziburuko Etxe-
berriren bi liburutan ere Axular azaltzen da iker-
tzaile edo iritzi emale bezala. Eta Axularrek be-
rak salatzen digu bere liburua egiteko lehen ideia 
laguntalde batean erne zela, eta konpainia har-
tan egotzi ziotela berari liburu hori egiteko kar-
gua (n.° 6). 

Garai hartako euskal liburuak ikertuz, laster 
ohartzen gara gauza batez: Sarako erretorearen 
inguruan bazela adiskide moltzo bat: apaiz, prai-
le, midiku ta abar, eta zorionez hoiek, elkarri 
gogoa berotuz eta elkar bultzatuz, sortu zuten 
euskal literaturaren mobimendua, Euskal Herri-
ko beste eskualdeetan lo zeuden bitartean. 
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Euskaltzale talde hura nork osatzen zuen oker 
egiteko peril handirik gabe asma dezakegu, ga-
rai hartako euskal liburuetan ageri diren izenak 
ikusiz: Klaberia, Hirigoiti, Materre, Gillentena, 
Axular, Elxeberri Ziburuko, Haranburu, Argaig-
narats, t.a. 

Egia esan, euskal literaturaren abiadura ez 
zen orduan lehen aldikotz pizten. Aurreko men-
dean, XVI.ean, bi autore azaldu ziren: Dechepare 
eta Leizarraga. Baina batak haragizko bekatua 
kantatu zuelako (1) eta bestea protestantea zela-
ko, biak zokoratuak izan ziren eta ez zuten ia 
arrastorik ere utzi. Beraz sortze berri bat bezala 
izandu zen oraingo hau. 

Gizon ikasiak eta eskolatuak zirela laguntalde 
hartakoak esan beharrik ez dago. Euskal Herriko 
beste parteetan erderaz argitaratzen zenaren be-
rri ere bazekiten. Hori sinestarazteko aski da 
Klaberiaren bertso hura gogoratzea: 

Burlatzen naiz Garibaiez, 
bai halaber Etxabez, 
zeinak mintzatu baitire 
erdaraz Eskaldunez. 

(1) Honekin ez dut esan nahi Dechepare lizunkeriaren 
alde dagoenik. Aitzitik, moralizatzeko xedea garbi agertzen 
du. Zein zen presiski gure lehen olerkariaren asmoa eta ha-
ren bertsoen intenzioa, istudiatu gabe dago oraindik. Nola-
nahi ere, hurrengo gizaldietan zabaldu zen ikusmolderako 
gordinegiak ziren, eta hala zokoratu egin zuten. Obra ho-
rren ale bat bakarra heldu da gureganaino. Horrek zerbait 
esan nahi du, dudarik gabe. 
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Ezen zirenaz geroztik 
Eskaldunak hek biak, 
Eskaraz behar zituzten 
egin bere historiak. 

(Elizara erabiltzeko liburua-n 
datoz bertso hauek) 

Hurrengo gizaldian Sarako Etxeberri euskera-
ren patu txarraz mintzatuko zaigu. Jabe gabe, 
uhinpean, galdu ordean dabilen untzi batekin 
konparatuko du euskera (Obras vascongadas del 
doctor labortano... p. 59). Bai. Nahikoa triste 
eta beltza izandu da euskeraren iragana. Hizkun-
tza bera besteak ez bezalakoa zelako, euskal-
dunak guti zirelako, eta guti hoiek ere oraino el-
karrengandik bereziak bizi zirelako, jende esko-
latuak euskerari gibela ematen ziolako, ez ziuda-
de handirik ez Unibersidade ez istudio zentro 
handirik ez genduelako eta jende xeheak horre-
lako kezka edo ametsik somatzen ez zuelako, ez 
zen behar bezalako girorik sortu euskerarentzat. 

Bertako agintariek ez zuten euskeraren alde-
ko kezkarik. Ikusi dugu nortzuk osatzen zuten 
Lapurdiko Biltzarra: aitonen seme eta eliz-gizo-
nak bazterturik zeuden, eta mende haietan, ino-
ren artean izatekotan, hoien artean bakarrik pitz 
zitekeen horrelako kontzientziarik. Baserritar eta 
arrantzaleengandik ezin itxaron zitekeen gauza 
handirik. Badakigu nolako ezezko beltza eman 
zioten Agustin Etxeberriri, bere aitaren obrak 
Lapurdiko Biltzarrari eskaini zizkionean...(l). 

(1) Ikus ene Historia de la Literatura Vasca, p. 102. 
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Nolanahi ere, XVII. mendeko lagunarte ho-
nek halako giro bat sortu ahal izan zuen euske-
raren alde: Donibane, Ziburu eta Sara dira mo-
bimendu honen ardatza. Eta gero beste toki ba-
tzuetan ere izango ditu txipristinak edo oiartzu-
nak. Euskera normalizatu eta berdin xamarra 
darabilte, gainera: lapurtarra, Donibane inguru 
hortakoa. Erlijio gaietazko liburuak dira; egile-
rik gehienak ere elizgizonak bait ziren, eta he-
rriak berak ere beste liburu motarik ez zuen es-
katzen, nunbait. Hala ere, beste alorretako libu-
rurik ere bada, ikusiko dugunez. 

Dena dela, bide urratzaileak izandu ziren 
XVII. mendeko idazle haiek. Hasiera guztiak gai-
tzak eta oztopoz beteak izaten dira. Eta orduan 
ere hala izan zela garbi aitortzen du Axularrek 
(Ax. n.° 6). Irakurtzen zekitenak gutxi, euskeraz 
nola idatzi eta nola irakurri behar zen ezin as-
matu, t.a. Zer salmenta eta hedadura izan zeza-
keten liburu haiek? Tipia, edozein modutan ere. 

17. mendeko euskal liburuak 

Mende hartan Gero-ren inguruan agertu ziren 
euskal liburuen kontua emango dugu (mugaz 
handiko aldean agertu zirenak, noski): 

Materre frantziskotarrak, Dotrina Christiana, 
1617. urtean. Voltaire, Tresora hirour lenguaie-
takua (bigarren edizioa 1642. urtekoa da; lehen-
bizikoak ez du urterik jartzen. Vinsonek uste du 
1620.ean agertu zela Lionen). 
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Etxeberri Ziburukoak hiru liburu eman ziz-
kigun, bertsotan eginak: Manual Debozionezkoa, 
1627; Noelak eta berze kanta espiritual berriak 
1630 (argitara berri da hau, Donostian); Elizara 
erabiltzeko liburua, 1636. 

Haranburu, saratar frantziskotarrak: Debozi-
no eskuarra, miraila eta orazinotegia, 1635. 

Argaignarats, Ziburuko koadjutoreak, bi libu-
ru: Abisu eta exortazione probetxosak bekatorea-
rentzat, 1641; Deboten brebiarioa, 1665. 

Gero-ren ondotik Harizmendi, Sarako koadju-
toreak, Birjinaren Ofizioa euskerara bertsotan 
itzulia, 1660. 

Arambillagak, Jesukristoren Imitazionea, 1684, 

Gazteluzar jesuitak (Ziburukoa zen hau ere) 
Egia katolikak (bertsotan) 1686. 

Silvain Pouvreauk Giristinoaren dotrina, 1656; 
Filotea, 1664; Gudu Espirituala, 1665. Apez fran-
tsez honek euskeraz ikasi eta itzulpen batzuk 
egin zituen. Hiztegi moduko bat ere utzi zuen (ar-
gitaragabea). 

Oihenartek, Gaztaroko neurtitzak eta atsoti-
tzak, 1657. 

Tartas-ek, bi liburu: Onsa hilzeko bidia, 1666 
eta Arima penitentaren okupazione debotak, 1672. 
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(Tartas eta Oihenart Lapurdiko tradiziotik kan-
poan dira). 

Detxeberri edo Dorre-k Hoyarzabalek fran-
tsesez egindako liburua euskerara itzuli zuen: 
Liburu hau da Itsasoko Nabigazionekoa, 1677. 

Mongongo Dassanzak (Nafarroa Beherekoak) 
albaiteruentzat liburu txiki bat atera zuen. 

Badira oraino Katixima tipiak (Belapyere, Olo-
roeko, t. a.). 

Kopuru dexentea osatzen dute 17. mendeko 
euskal liburuek mugaz handiko Euskal Herrian, 
batez ere hemengo aldeko basamortu gorriaz kon-
paraturik. Oraindik bi mende geroago Aita Añi-
barrok idatziko du: libros bascongados... no los 
ha habido hasta mis dias (Voces Bascongadas di-
ferenciales, Bilbao 1963, p. 21). Hori esatean, mu-
gaz hemengo aldeaz mintzo da segurki. 

Hizkuntzaren aldetik aparteko balioa dute li-
buru hauek, euskeraren iturri ezin utziak dira. 
Literatura aldetik, ordea, ez hainbeste. Baina al-
de honetatik ere bada zenbait aipagarri denik: 
Ziburuko Etxeberri, Oihenart, Tartas. Eta beste 
guztiak gainditzen dituena: Axular. 

Urtemugari begiratuz, idazle talde hartako 
atzenetakoa dugu Axular. Baina seguru asko be-
ra izandu zen talde haren arima eta bihotza. Ce-
lebri... rectore de Sara, Meritissimo... rectore de 
Sara... esaldi hoiek zerbait esan nahi dute. Eta 
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besteon liburuetan Axularren izena hitzaurre edo 
eliz-baimenetan egoteak ere zerbait esan nahi du. 
Besteok akuilutu, aurretik bidali, eta bera atze-
nerako gelditu: hara zer egin zuen. 

Gero-ren aitzin solasa 

Gero liburuak badu, Gomendiozko Kartaz gai-
nera, beste hitzaurre bat: Irakurtzaileari, guztiz 
jakingarria benetan. Hitzaurre honetan) konta-
tzen digu Axularrek nola erne zen liburu hau egi-
teko lehen asrau edo pensua. Lagunarte batean 
izan omen zen (euskaltzale haiek osatzen zuten 
taldean, segurki). Hara zein zen lagunarte hare-
tan erabilitako autua, hizpidea: egitekoak geroko 
uzteak zenbat kalte egiten duen. Eta erabaki zu-
ten gai honetzaz Iiburu bat egin behar litzakeela 
euskeraz. Eta berehala hasi ziren liburu hori 
zeinek egin behar zuen galdezka, eta Axular bera 
izan zen begiz joa (Ax 6). 

Axularrek, bada, bere liburua bi partez osa-
tua kontzebitu zuen, eta bi parteok elkarrekin 
eta batetan atera nahi izan zituen; baina euskal 
eremuko gauzak hain egoera eskasean zeudela 
ikusiz, beldurtu egin zen, eta ordukotz lehenbi-
ziko partea bakarrik ateratzea erabaki zuen. Ho-
nek nolako harrera duen ikusi ondoren, pen-
tsatuko du zer egin bigarrenaz (Ax 6). Hitz hauek 
planteatzen duten problemaz geroago esango du-
gu zerbait. 

Eta bere burua zuritzen hasten da Axular: lan 



Euskal literaturaren sorrera 97 

honi lotu delako aitzakiak ematen, alegia. Se-
kula ordura arte egin gabeko gauza zen, nunbait, 
cta esplikazioak eman behar (Ax 7). 

Oztopoz eta korapiloz beterikako lana hartu 
duela, badaki. Lehen oztopoa, batasunik eza: min-
tzatzekoan euskera bera desberdin izatea. Eus-
keraz hitz egiteko moduan dauden desberdinta-
sunak aipatzen ditu, Euskal-Herriko eskualdeak 
bana-banaka izendatzen eta hitz desberdinen exen-
pluak ematen. Euskaldunek ez dituzte legeak, ohi-
turak eta erresumak bat, eta ez euskera ere (Ax 
8). 

Ortografian ere badu nahikoa lan. Sail hone-
tan ere ohitura bat baino gehiago ikusten du. Urte 
haietan, Gero-ren aurretik irtendako euskal li-
buruetako ortografiaz mintzo da hemen Axular. 
Desberdintasun honi kasu eginez, bi aldetara idaz-
ten diren hitzak bi eratara jarriko ditu: era batera 
liburuan eta beste erara bazterrean, «in margine» 
(Ax. n.° 9), (1). 

T letraren soinu bustia adierazteko bi t ezar-
tzea asmatu duela esaten digu eta era honen arra-
zoia agertzen du. Bide hori espainolak eta latinak 
erakutsi diote (Ax. n.° 9). 

Eta hemen Sarako erretoreak bere bihotz ba-

(1) Materre da noski besteek segitu ez zuten grafia bat 
erabili zuena. Gaur X-ekin idazten dugun fonema idaztean. 
Berak joil idatzi zuena besteek choil idazten zuten. Berak 
igilik, besteek ichilik, t.a. 



98 Aita Luis Villasante 

rrenean zeraman euskal zaletasunaren sua ager-
tzera uzten du. Berak nahi lukeena hau da: bere 
enseiu honekin besteak kilikatu eta bultzatu, eta 
euskera bere eskasia, lotsa eta egoera txarretik 
atera. Eta egoera txar horren kakoa salatzen du: 
euskeraz libururik ez egotea. Eta hortan (dio Axu-
larrek) euskaldunek berek dute falta, eta ez eus-
karak (Ax n.° 11). 

Norentzat egina den liburua esaten digu gero. 
Ez goi mailako jende eskolatuarentzat. Ezer ez 
dakitenentzat ere ez. Bi ertz hoien artean bada 
eremu zabal bat: erdi mailako gizon arruntak, ale-
gia. Zentzu oneko direnak eta eskola zerbait daki-
tenak: hoiek ditu Axularrek gogoan, hoientzat 
egina da liburua (Ax n.° 11). 

Eskritura Sandu eta beste lekuetarik hartuta-
ko pasarteak euskeraz itzultzekoan zer nolako bi-
dea hartu duen eta zergatik hartu duen esaten di-
gu gero. Eta hemen Axularrek bere iritziak ager-
tzen dizkigu euskerari eta beste hizkuntzei buruz 
(Ax n.° 11). 

Eta azkenik, gauza hauek azala eta lorea bai-
zik ez bait dira, fruituari, barreneko mamiari lo-
tzeko eskatzen dio irakurleari (n." 11). 

Gauza guztiak bezalaxe, hitzaurre hau ere kon-
plitua atera zaio Axularri, egin-eginekoa, ongi osa-
tua eta borobildua. Argitasun ederrik ematen digu 
liburuaren sorreraz, euskal gauzen orduko egoe-
raz, Urdazubiko semeak bihotz barrenean zera-
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man euskal zaletasunaren suaz, begipean duen 
irakurle motaz, t. a. 

Berebiziko axola du, ene ustez, testu arrotzak 
euskerara itzultzeko moldeaz egiten digun aitor 
horrek. Ematen dituen arrazoiak menturaz ez dira 
hain errutsuak. Nolanahi ere, hemen datza Axu-
larren sekretua: hark bide bat asmatu zuen, eus-
kerazko bere prediku eta izkribuetan atarramen-
durik onena eman ziona. Bide honen balioaz, ji-
teaz, eta bai mugez ere zerbait esango dugu behe-
rago. Dena dela, bide urratzaile bat, aitzindari 
handi bat dugu Axular. 



Zer da, literaturan, 
maisu-lana? 

Behinola (Erdi 
Aroan eta bai geroago ere) ofizial izatetik maisu 
izatera heltzeko, lan aparteko bat, obra berezi 
bat egin behar izaten zen. Eta lan hori korpora-
zioek edo gremioek jarritako epaile batzuek iku-
si, aztertu eta ontzat eman behar zuten. Maisu-lana 
zela erabaki behar zuten, alegia. Eta orduan oti-
zial hura maisu mailara igo ohi zen. Hortik bide 
dator izena: obra maestra, gero literaturaren ere-
muan arrunt bilakatua. Fantsesez chef-d'oeuvre. 
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Guk maisu lana, lan nagusi edo horrelatsu esan 
beharko dugu. 

Hizkuntza eta herri denetan izaten dira mai-
su-lana deitzen diren hoietakoak. Eredu eta is-
pilutzat hartzen direnak, alegia. Eta herri hoie-
tako semeak obra hauetan eskolatzen dira, obra 
hauek hartzen dituzte iturburu bezala, bai he-
rriaren izpiritua eta arima norbereganatzeko, eta 
bai hizkuntza sustraitik menderatu eta sakon-
tzeko ere. Ingelesek, esate baterako, hor dute 
Shakespeare, italiarrek Dante, t.a. 

Honelako idazle garai bati lotzetik egundoko 
onurak jasotzen ditu ikasleak. Nik hemen esan 
nezakeen baino handiagoak. Obra hauek ezin 
agortuzko iturriak bait dira. Bai. Horrelako obra 
batean egileak berak uste eta nahi izan zuen 
baino ere askoz gehiago eman ohi du betiere. 

Liburu batek, obra maestra bezala aitortua 
izan dadin, zer nolako dohainez jantzirik behar 
du egon? Bost aipatuko nituzke nik: bi kanpotik 
eta beste hirurak barrendik liburuaril ukitzen 
dizkiotenak. Hona hemen: 1) Aspalditasuna, 2) 
Orijinaltasuna, 3)Mami baliotsu baten jabe izatea, 
4) literario aldetik mami hura forma eder ba-
tean azaldua egotea, 5) Hizkuntzaren aldetik ere 
maisu izatea, hau da, hizkuntza ongi mendera-
turik edukitzea, jator eta maisuki erabiltzen jaki-
tea. 

Ikus dezagun bana-banaka zergatik behar di-
ren bost baldinkizun hauek: 
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1) Aspalditasuna. Liburu batek balio trinko, 
sendo eta iraunkorra duela jakiteko, denboraren 
joana beharrezkoa izaten da. Urruntasunak soii-
ki eman ohi du obra baten goibea neurtzeko 
behar den perspektiva. Lilura gezurrezkoak eta 
distira igarokorrak itzali direnean. Hurbilegi za-
renean, laino asko egon ohi da bitartean, era as-
kotako oztopoek ikusbide zuzena galerazten di-
zute. 

2) Orijinaltasuna. Hau da: beste hizkuntza 
batetik itzulia ez izatea. Erraz konprenitzen da 
baldinkizun honen arrazoia: maisu-lan batek he-
rri eta hizkuntza haren fruitu jatorra behar du 
izan. Lur hartan ernetako fruitua, alegia, ez bes-
te nunbaitetik aldatua. Horrek ez du esan nahi, 
jakina, beste hizkuntzetarik inongo influentziarik 
edo batere ikuturik izan ez dezakeenik. Esan na-
hi dena da obra horrek funtsean hizkuntza ho-
rretan pentsatua eta ernea behar duela izan, bai 
mamiz eta bai azalez ere. 

3) Mamia ere ez nolanahikoa, funtsgabekoa, 
bainan baliotsua behar du. Mami eta azalaren 
arteko ezkontza edo elkartasun batek eman ohi 
die obra hoiei beren egitura eta taxua. 

Azalari gagozkiola, bi azal klase aipatu eta 
berezi behar dira: 

4) Literatura ederraren aldetik forma lirain, 
txairo eta gazduna izatea. 



Zer da, literaturan, maisu-lana? 103 

5) Hizkuntzaren aldetik hizkuntza bera jator 
eta maisuki erabiltzen jakitea. 

Gure aspaldidaniko literatura zaharra azter-
tzen hasten baldin bagara, ez dugu anitz obra 
aurkituko bost kondizio hauen jabe denik. Lehen-
bizikoa eta boskarrena betetzen dutenetarik ba-
da bai franko, baina beste hiruretan edo gutxi-
naz bigarrenean eta laugarrenean pot egiten dute. 

Haatik badira batzuk. 

Eta dudarik gabe, gure literaturan libururen 
bati maisu-lan titulu hau aitor badakioke, Axula-
rren Gero da liburu hori. 

Honelako obra bati lotzetik jaso daitezkeen 
mesedeak eta probetxuak (esango dut berriro), 
era askotakoak dira. Gorago esan dudan bezala, 
herri denetako herritarrek hartzen dute bide hau 
beren umeak eskolatzeko. Ume hoiek herriaren 
izpiritua, guna, kultura eta hizkuntza har deza-
ten, hau da biderik jatorrenetako bat. 

Euskaldunak guztiz zabarrak izan gara hor-
tan. Eta ondorioak begien bistan dira. Euskal-
tasunak gugan erro eskasak, axalekoak ditu. Eus-
kaldunak oso erraz galtzen du bere euskaltasuna. 
Eta hori da, besteak beste, bere herriko hizkun-
tza eta literaturari buruz eskola motxa hartu due-
lako. Eta motxa esatean gehiegi esan dudalakoan 
nago. 

Orain, bada, bai euskera sustraitik mendera-
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tzeko, eta bai Euskal Herriko gunaz eta arimaz 
ohartzeko eta gure pertsona geure herriaren iz-
pirituari sendo lotzeko ere, nekez aurkituko da 
hau baino bide hoberik. Euskeraz egin den maisu 
obra bat sakondu eta gogotik istudiatzea bezala 
korik. 



Axularren liburuari mendez-mende 
egin zaizkion laudorioak 

Axularren liburua 
gure literatura zaharrean erraldoi baten pare gai-
lurtzen da. Zutik eta gailen ageri da. Bakan eta 
bakarti, esan genezake. Haren aldamenean jar 
daitekeenik, nekez aurkitzen da. Bere euskera ja-
torragatik, jakitate, sakontasun, etorri, ugarita-
sun, liburuak duen bere baitako batasunagatik 
ta abar miresgarria da. Euskaldunek eta euskal-
tzaleek mendez mende eta aho batez aitortu dute 
liburu honen goi maila. 
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Liburu honi egin zaizkion laudorio eta gores-
penekin arrosario polit eta luzea osa daiteke. Lau-
dorio hoietarik batzuk bederen bilduko ditut he-
men bakoitzari buruz xehetasunak emanez. 

Kronologia errespetatuz j o a n e n dira aitor 
hoiek, zaharrenetarik hasita: Joannes Etxeberri 
Sarakoa, Larramendi, Añibarro, Francisque-Mi-
chel, Inchauspe, Bonaparte, Urquijo, Azkue, J. 
Etxepare, Orixe, Ibar, Lafitte, Oxobi, Gorostiaga, 
Lekuona, L. Mitxelena, Ibon Sarasola. 

1. Joannes Etcheberri (1668-1749). 

Sara-n jaioa (beraz, Axular erretore izandako 
herrian), eta midiku bezala Gipuzkoan bizi iza-
na. Haren obrarik gehienak 18. mende hasieran 
eginak dira, baina argitara gabe egon ziren, ha-
rik eta Urquijok Zarauzko frantziskotarren ko-
mentuko artxibutik atera eta argitaratu zituen 
arte. Obra hoietan aurkitzen da Axularri buruz-
ko aipamen hau. 

Etxeberri Sarakoak idazle bezala asko zor 
dio Axularri. Zaletasun izugarria zion honen li-
buruari. Juduek Eskritura Sandua zuten beren 
konsolamenduko. Euskaldunok ere hemen ditu-
gu zerutikako kartak, guri argi eta poz emateko... 

Halatan beraz egun Agustin Sainduarekin bade-
rrakegu-. «Et hae de illa Civitate, unde peregri-
namur, litterae nobis venerunt, ipsae sunt scrip-
turae, quae nos exhortantur, ut bene vivamus» 
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(S. Aug. in ps. 50 cant. 2). Euskal-herrian Axu-
larren eskutik errezibitu tugun iskiribu katholi-
koak direla zerutikako kartak, edo gutthunak; ha-
lako moldez, non Eskual-herriak ogun ezin erran 
baitezake Tobias sainduak Aingiruari erran zioe-
na: «Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris 
sedeo, et lumen coeli non video?» (Tob. 5). Zer 
kontentamendu nahi duzu izan dezadan, ilhun-
betan nago zeruko argirik ikhusten eztudala? 
Ordea bertzela mintzatu ziren Jonatas eta He-
breoak erran zutenean, etzutela nihoren beha-
rrik, zeren baitzituzten liburu eta iskiribu tain-
duak bere kontsolamenduko. Hartako bereko 
utzi darozkigu bada guri ere Axularrek, bere 
neke trabailuaz athera zituen iskiribu katholiko 
eskuarazkoak. 

(loanes Etxeberri. Edicion Urquijo, 1907; p. 71; 
Lur Editoriala, 1972, 135 orrialdean). 1716. ur-
tean idatzia. 

2. Manuel de Larramendi (1690-1766).. 

Andoaindarra. Jesuita. Salamancan Irakasle 
izana. Euskeraren alde eta euskerari buruz hain-
beste lan egina. Eragile bezala asko egin zuen, 
eta, berari eskerrak, mugaz hemengo euskaldu-
nak beren lozorrotik iratzarri eta euskera Ian-
tzen hasi ziren. 

Haren Diccionario Trilingiie 1745. urtean ate-
ra zen. Hiztegi honen sarreran Larramendik bere 
egunak arte irtendako euskal liburuen zerrenda 
dakar, bakoitzari buruz komentario bat eginez. 
Axularren liburuaz hara zer dion: 
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Sfguese un tomo en octavo del celebre Don 
Pedro de Axular, Rector de Sara, cuyo titulo 
es GUEROCO GUERO, y su asunto DE NON 
PROCRASTINANDA POENITENTIA, y tiene 
60 capftulos. El bascuence es elegante, proprio, 
puro, abundantfsimo, el asunto tratado por prin-
cipios, probado por la Sagrada Escritura, Padres 
de la Iglesia, ejemplos y semejanzas muy opoi -
tunas: los vicios pintados al natural y conve 
nientisimos sus remedios. Anda en manos de 
muchos, y debiera en las de todos los Bascon-
gados: y ojala hubiera dado a la luz la segunda 
parte que ofrece al principio al lector. 

(P. Manuel de Larramendi, Diccionario Trilin-
giie, XIX, p. XXXV. 1745. urtean). 

3. Pedro Antonio de Añibarro 
(1748-1830). 

Frantziskotarra. Bizkaiko euskalkia lantzen 
bidea urratu zutenetakoa. Axularren Gero lapur-
dieratik bizkaierara itzuli zuen, baina ez zen bere 
garaian argitaratu. Itzulpen honen orijinala Hon-
darrabiko Kaputxinoetan dago. Arantzazuko ar-
txibuan ere bada ale bat osoa makinaz kopiatua. 

Itzulpen honen zati galanta Urquijok Rie\* 
aldizkarian eman zuen. Añibarrok berak itzul-
pen honi jarritako hitzaurretik hartua da testu 
hau: 

Irakurle Bizkaitarra: Ona emen zeure eskuetan, 
ta zeure euskeran Axularren libru famaduna. 
Buskaldunen Zizeronen izenaz izentaturik eta 
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aitaturik ibilli da beti Axular ; bada Aita Larra-
mendi euskaldun guztien Maixuak diñolez, bere 
euskerea da ederra, nastubagea, utsgarbia eta 
ugaria. 

(Bizkaierazko itzulpenaren hitzaurrean. 1820. ur-
te inguruan egina. Ikus Riev, XIV, 297 orr.). 

4. Francisque-Michel 

Frantziako gizon jakitun honek 1857. urtean 
Parisen liburu gogoangarri bat atera zuen Ipar-
Euskal Herriari buruz: Le Pays Basçue. Sa popu-
lation, sa langue, ses moeurs, sa litterature et sa 
musique. Harrobi bikaina da liburu hau. Ezagun 
da egileak guztiz ongi dakiela Euskal Herriko 
berri, bere gaiaren jabe dela, alegia. Axularren 
Iiburuaz, bada, aitorrera eder eta galtzekorik ez 
duen hau dakar: 

Cet ouvrage, compose en 1642 par un cure de 
Sare en Labourd, nous montre la langue basque 
parfaitement apte a se preter a l'exactitude lo-
gique, a la clarte, aux developpements eoutenus 
de la morale philosophique et chr6tienne. Les 
textes, soit grecs, soit latins, sacres ou profanes, 
repandus avec une abondante profusion dans 
le cours de l'ouvrage, se sentent a l'aise et comme 
dans leur propre el&nent au milieu des commen-
taires basques qui relient leur traduction. C'est 
une noblesse de tours et d'expressions, un en-
semble de sons pleins et nourris, une juste et 
limpide enveloppe des idees par les mots, qui 
jamais ne le cedent au m6rite, quel qu'il soit, 
des txtes anciens citds ou traduits. 
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(Francisque-Michel, Le Pays Basque. Sa popula-
tion. Sa langue, ses moeurs, sa litterature et sa 
musique, 1857; p. 467-468). 

5. Manuel Inchauspe (1815-1902) 

Zuberoarra. Jaun Kalonjea. Vatikanuko Le-
hen Kontzilioan Baionako Apezpikuaren Konsei-
lari bezala egona. 

Gero-ren 3. edizioaren argitaratzailea (Baiona, 
1864). Esan behar da edizio hau oso aldatua da-
goela. Inchauspek beste ordena batean ezarri ditu 
gaiak. Haatik badu aitzinsolas maitagarri bat. 
Handik hartzen dugu testu hau: 

Iduri du haren liburuak baratze handi eta eder 
bat, zeinetan aurkhitzen baitira leketgarri guz-
tiak: lore, fruitu, zuhaitz, ithurri, itzalpe, hegaz-
tin, harmolde, eta lurrak ekhartzen edo gizona-
ren antzeak berretzen dituen gauza eder orotarik. 

(Inchauspe, 3. edizioaren aitzinsolasean, 1864. 
urtean; XI orriald.). 

6. Luis Luziano Bonaparte printzea 
(1813-1891) 

Napoleon handiaren anaia baten semea, hiz-
kuntzalari ospetsua. Euskalari eta euskaltzale su-
tsua. Euskeraren euskalkiak eta aditza aztertzen 
hainbeste lan egina. Haren eraginari eskerrak 
egin ziren Bibliaren bi itzulpen oso euskerara: 
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Duvoisinena eta Aita Uriarterena. Jaun honek, 
bada, Axularren ohoretan harri bat ezarri zuen 
Sarako elizan, eta bertan hitz hauek irakurtzen 
dira: 

Pedro Axular, Euskaldun iskribatzalletatik iztun 
ederrenari ni, Luis Luziano Bonaparte euskeraza-
Jeak au ipiñi nion. 

Ez dago atsedenik 
Ez odei gabe egunik 
zeruetan baizik 

1865 

(Bonaparte Printzipeak Sarako elizan Axularren 
omenez jarritako harria). 

7. Julio de Urquijo (1871-1950) 

Deustuan jaioa. Familia dirudun eta handiki 
batetako semea. Euskal istudioak bide zuzenera 
ekarri nahiz (Jakintzak eta Linguistikak eskatzen 
duten bidera, alegia), Revista Internacional de 
los Estudios Vascos sortu eta zuzendu zuen, hiz-
kuntzalari arrotz asko beronen orrialdeetara era-
karri eta euskal autore zahar askoren testuak eta 
berriak bertan eman zizkigun. Hori gutxi balitz, 
libumtegi hautatu bat osatu zuen, euskeraz joan 
mendeetan atera diren liburuekin. Gipuzkoako 
Diputazioan dago orain liburutegi hau. 

Axularri eta Axularren liburuari buruz ere lan 
asko egina da Urquijo. Gero-ren lehen edizioa 
eta bizkaierazko itzulpena agertuaz gainera, li-
buruaren orijinaltasuna eta iturriak aztertzen ere 
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bera hasi zen. Hortaz badu hburuxka bat , eta 
handik har tua da honako testu hau: 

EL GUERO O GUEROCO GUERO, Iibro de edi-
ficacion escrito por Pedro de Axular en la pri-
mera mitad del siglo XVII, ha sido siempre con-
siderado, por propios y extraños, como la obra 
maestra de la hteratura vasca. 

(Julio de Urquijo, Una fuente del Guero, 1912; 
p. 5). 

8. Resurreccion M.a de Azkue 
(1864-1951) 

Lekeitiarra. Apaiza. Lan izugarria burutu du, 
hizkuntza, bai herriaren ahotik eta bai idazle za-
harretarik ere jasotzen. Hizkuntzarekin batean 
dihoazen herri jakinduria, esaerak, folklorea eta 
kantak ere bildu zituen. Bilketa hauen fruitua di-
ra lau obra handi hauek: Diccionario Vasco Es-
pañol Frances, Cancionero Vasco, Morfologia 
Vasca, Euskalerriaren Yakintza — Literatura Po-
pular del Pais Vasco. 

Axularri buruz aipatzen dugun testua Urqui-
joren liburuxkatik hartua da. Azkuek Axularri 
buruz zeukan estimazioa jakiteko, ez da makala: 

Si se probara que el Guero no es un libro ori-
ginal, lejos de disminuir mi admiracion por Axu 
lar, aumentaria: porque necesito, a mi juicio, 
mayor dominio de la lengua para traducirlo, que 
para escribirlo espontaneamente. 
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(R. Ma de Azkue, Urquijok dakarrenez. «Una 
fuente del Guero», p. 6). 

9. Jean Etxepare (1877-1935) 

Euskaldun frantsesen semea, Argentinan jaioa, 
baina txikitan Euskal Herrira itzulia. Midikua 
zen. Eskualduna astekariaren lankide. Bere idaz-
tankera ongi trenpatuagatik berebiziko fama ira-
bazi zuen. 

Hemengo gure testu hauek Axular izenaz 1925. 
urtean agertutako lan batetik hartuak dira. Lan 
edo artikulu horretan sakonki ikertzen du Etxe-
parek Axularren liburua. Artikulu hori Herria edi-
torialak liburuxka batean bir-argitaratu zuen 
(1956. urtean). 

Aipatu liburu lodi mamitsuan badira 120 bat 
orrialde arras onak; 55 bat zati, nehoren gogotik 
sarthuz geroz, ezin galduak. Irakurtzearekin zi-
latzen dautzute burumunen erroetaraino. 

Oroz gainetik euskalduna zen, kasko onekoa, be-
gi beharri onen jabe. Bethidanik eskualdunen 
mihiek erabili erran-zuhur anitz aurkitzen da ha-
ren liburuan. 

Axular est parmis les moralistes chr&iens l'un des 
plus dignes de popularite, des plus savoreux et... 
des plus persuasifs. 

(Jean Etchepare, «Axular», Eskualduna astekarian 
1925. urtean agertutako artikuluan). 
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10. Nikolas Ormaetxea «Orixe» 
(1888-1961) 

Orexan jaioa eta Añorgan hila. Istudioak je-
suiten artean egina. Urte asko Frantzian eta Ame-
riketan igaroa. Olerkari bezala baditu Barne-
-Muinetan (olerki jainkotiarrak) eta Euskaldunak 
(Euskal Herriaren Poema). Prosan Santa Cruz 
Apaiza eta Jainkoaren Billa. Eta itzulpen asko: 
Mireio, Tormesko Itsu Mutilla, San Agustinen 
Aitorkizunak, Meza-Bezperak, Salmuak, Ebanje-
lioak, t.a. 

1927. urtean Euskal Esnalea aldizkarian eus-
kal literaturaren historia bat atera zuen. Hara 
zer dioen bertan Axularri buruz: 

Axularren idaztankera bizia da, arraia, garbia ta 
zainduna. Naiz bitxikeri edo axekarako, naiz fun-
tsez eta gogor mintzatzeko gai dago beti. Orrek 
eman dio Laphurdiko euskalkiari bere joera ta 
aria. 

(Orixe. «Euskal Literaturaren Atze eda Edesti la-
burra», Euskal Esnalea 1927; 195-196 orr.). 

11. Aita Justo Mokoroa «Ibar» 

Tolosarra. Aita Eskolapioa. 1936. urtean libu-
ru bat argitara zuen Genio y Lengua izenekoa, 
euskera eta euskal literaturaren problematika jo-
rratuz eta purismo jokerak euskerari egiten ziz-
kion kalteak salatuz. Liburu honetan luze min-
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tzo da Axularrez eta haren liburuaren dohainez. 
Beste gauza askoren artean hauxe dio: 

Libro profundamente humano y genuinamente 
vasco, de rico y sabroso contenido, el Gero tenia 
que ejercer una influencia decisiva. De hecho, su 
aparicion fue para las letras vascas como el des-
cubrimiento y roturacion de una esplendida mi-
na de oro. 

(Ibar, Genio y Lengua, 1936; p. 105). 

12. Pierre Lafitte 

Apaiza. Idazle, gramatikalari eta kritikalaria. 
Herria astekariaren zuzendari izana. Ustaritzeko 
seminarioan irakaslea. 1941. urtean hitzaldi bat 
egin eta argitaratu zuen: Le Basque et la littera-
ture d'expression basque... Axularren liburuaz 
hara zer dion: 

Doctrine abondante, passionee, prtcise, coloree, 
saveur et originalite du style, voila ce que l'on ne 
peut pas y aimer. L'ouvrage est tout a fait «renais-
sance» par l'enorme place qu'y occupent les ci-
tations antiques, profanes et chetiennes, mais tout 
a fait basque aussi par les allusions au pays, la 
tournure d'esprit, les proverbes, la syntaxe, la con-
naissance d'un vaste vocabulaire. Axular a eu le 
merite de reveler aux Basques abasourdis les hautes 
possibilites d'expression de leur langue. II y aura 
peut-etre un jour quelques ecrivains a mettre sur 
Ie meme rang que lui, mais ils Iui devront tous 
honneur et reconnaissance comme a leur ancetre 
et a leur modele: il a le premier compris qu'il y 
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a un genie du basque et le premier aussi il J'a 
laisse rayonner savoureusement dan son oeuvre. 

(P. Lafitte, Le Basque et la littirature d'expression 
basque>, 1941; p. 42). 

13. Jules Moulier «Oxobi» (1888-1958) 

Apaiza. Bidarrain jaio eta Arkanjesen hila. 
Olerkari eta alegilaria. Fabulista bezala batez ere 
izen handia irabazi du. Haren lanak Gure Herria 
eta Eskualduna aldizkarietan daude barreiatuak. 
Badu Axularren omenez olerki bat benetan motz, 
zorrotz eta sarkorra: 

Eskerrak, Axular! 
Bihi, bazka, indar, 
Egun eta bihar 
Badakigu nun har: 

Zu baithan... 

Lagunak, ez lokhar: 

Aditurik elkhar, 
Dugun eskuara sar 
Eder, jori, azkar, 
Orotan. 

(Jules Moulier «Oxobi*. Haritschelhar-ek dakarre-
nez, Gure Herria 1963, 210). 

14. Juan Gorostiaga 

Apaiza, Bilbo ingurukoa. Epica y Lirica Viz-
caina antigua izenaz liburu bat argitaratu zuen 
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1952. urtean. Liburu honetan dator honako lau-
dorio hau: 

Con el laburdino Axular la lengua vasca tiene un 
sabor que no ha sido superado por nadie. El lo-
gro que la lengua vasca, carente de tradici6n 'i-
teraria, indigente y roma para expresar las cosas 
del espiritu y de la filosoffa, alcanzase un esplen-
dor y una riqueza que hacen de su prosa una 
delicia. 

(Juan Gorostiaga, Epica y Lirica Vizcaina antigua, 
Bilbao 1952; p. 25) 

15. Manuel Lekuona 

Apaiza. Oiartzunen jaioa. Berak argitara zuen 
Gero-ren 4. edizioa. Edizio honen hitzaurrean 
hara zer dioen: 

Itz bat da gure iztegietan, liburu onentzat egokia, 
egokirik bada. OPAROA. Liburu oparoa. Luze 
eta zabal. Oparoa gaiaz, oparoa eraz. Oparoa ma-
miz, oparoa azalez. Ixuri ugariduna, benetan. Ixu-
ri errazekoa. Buskal liburuetan FACILE PRIN-
CEPS. Ongitxoz guztien gañetikoa. gorena, ede-
rrena, jantziena, jakintsuena, jatorrena, erraza, 
txairua, apaña... FACILE PRINCEPS. 

(Manuel Lekuona, 4. edizioaren hitzaurrean; 1954; 
XX. orr.). 

16. Luis Mitxelena 

Errenterian jaioa. Salamancako Unibersida-
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dean irakaslea. Hizkuntzalaria. Euskeraren iraga' 
na, euskalkiak eta euskal testu zaharrak sakon-
ki aztertu eta ezagutzen dituena. Batasunerako 
bidea erakutsi duena. Bere Historia de la Litera-
tuxa Vasca liburuan hauxe dio: 

Del estilo, no hay necesidad de parafrasear un& 
vez mas los innumerables elogios que se han he-
cho. Abundante y con una ligera propension a h 
elocuencia, la expresion es siempre precisa y ceñi' 
da a destacar la fuerza del razonamiento. No hay 
en Axular huellas de barroquismo y si mas bien. 
aunque con mayor sobriedad, una cierta semejan' 
za con la manera de Fr. Luis de Granada. Siem-
pre se han celebrado con razon sus admirableS 
versiones de textos latinos, t&n vascas como 
exactas. 

(L. Mitxelena, Historia de la Literatura Vasca, Ma-
drid 1%0: p. 74). 

17. Ibon Sarasola 

Donostiarra. Bere Euskal Literaturaren His' 
toria-n (Donostia 1971, 20 orrialdean) hau dio: 

Axularren eskuetan euskal prosa maila garaiene-
tara heltzen da, euskeraren ahalmen ezkutu guz-
tiak argitara ematen ditu, konstrukzio aberats eta 
hitz joku (...) miragarrien bitartez. Guzti honek 
eta liburuaren hats haundiak, orijinaltasunak, do-
kumentazio eta aipu ugariak, eta itzulari bezala 
erakusten duen maisugoak euskal idazleen prin-
tze eta iturburu segura bihurtu dute. 
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(Ibon Sarasola, Euskal Literaturaren Historia, Do-
nostia, 1971, 20 orr.). 

* * * 

Arrosario hau luza daiteke segurki, baina aski 
da, ene ustez, Euskal Herriak liburu honi buruz 
eman duen lekukotasuna eta (nik esango nuke) 
erizkizundi aldezkoa, ezagutzeko. 



GERO-k izan dituen edizioak 
eta itzulpenak 

Liburu bezala 
(eta errebistetan agertu diren zatiak kontatu ga-
be), bost aldiz argitaratu da Axularren obra. Hi-
rurehun eta gehiago urtetan bost edizio: ez da, 
ez, halako marka handia. Obra hain ona baldin 
bada, zergatik hain edizio gutxi? Euskerazko 
gauzek gure artean izan duten patua jakiteko, 
dato salataria da hau. Liburu lodiegia ere bazen, 
eta agian horrek gibelatzen zuen bai argitaratzai-
lea eta bai eroslea ere. Esku liburu tipiek arra-
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kasta hobea izan dute eta maizago argitaratu izan 
dira. 

Edizio bakoitzaren xehetasunak emango di-
tugu, kritiko balioaz, urte mugaz eta abar zerbait 
esanez. 

Lehen edizioa (1643) 

1643. urtean Bordelen, G. Milanges-en etxean 
egin zen. Titulua du: Gero, bi partetan partitua 
eta berezia. Eta ondoren, liburu aurrean berean, 
parte hoietarik bakoitzak zer mami duen aditze-
ra ematen da. Lehenbiziko partearen gaia hau 
da: gerotik gerora ibiltzeak zenbat kalte egiten 
duen. Bigarrenean, berriz, Jainkoagana bihurtu 
nahi duenari bidea erakusten zaio. Partiketa ho-
nek antz handia du Fr. Luis de Granada-k Guia 
de Pecadores-en egiten duenaz. Han ere bi libu-
rutan egiten da partizioa, era hontara: Lehen li-
buruan, bertutea hartzeko ditugun arrazoiak, aku-
luak. Bigarrenean, berriz, bertuteen dotrina bera 
azaltzen da. 

Irakurtzailleari deritzaion zatian egileak esa-
ten digu bi parteak elkarrekin eta batetan atera 
nahi izan zituela. Geroago, ordea, euskarazko li-
buruen egoera eskasa ikusiz, beldurtu egin zen 
eta erabaki zuen lehenbizikoa bakarrik bentura-
tzea. Eta honek ekarriko zizkion albisteen arau-
ra, jakingo zuen zer egin bigarrenaz: edo atera 
edo atera gabe utzi (Ax. n.° 6). 

http://Leheo.biz.iko
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Bi parteen aipatze honek problema asko, gal-
dera asko sortzen dizkigu. Galdera hoientzat 
orain arte ez da errepuesta egokirik izan. Eginik 
ote zuen Axularrek bigarren parte hori? Eta egi-
nik baldin bazuen, zer gertatu da parte horre-
kin? Lafittek uste du (Ikus Gero-ren BildumaX 
aitzin solasean hori esanagatik, liburuan bi par-
teak daudela, nahasiak hori bai, eta bigarren ho-
ri beharbada osotoro bukatu gabe. Ordurako 
Axular oso zaharra bait zen, ilobak haren pape-
rak hartu eta zeuden bezala inprentara bialduko 
zituen, eta hala, nahas-nahas argitaratu ziren. 

Lafitte bera saiatu da liburuan bi parteen 
gaiak bilatzen, hots, logikak eskatuko lukeen be-
zala, liburua ordenatzen. Lehenago Intxauspe 
Kalonjea ere lan horretan ibili zen. Baina ez ba-
tak eta ez besteak ez dirudi asmatu dutenik. Lo-
gika bat baino gehiago egon daiteke hemen, gaia-
ri nondik heltzen zaion. Ez da, bada, erraza hau-
zia Iogikaz erabakitzea. 

Lehen edizio honetatik ale guti ezagutzen da 
gaur. Vinson-ek (Bibliographie de la Langue Bas-
que, 22a ikus t. 2.° p. 545), sei-zazpi aipatzen di-
tu. Ale hoiek oso estimu handitan direla esan 
beharrik ez dago. 

2. Edizioa 

Gero-ren bigarren edizioa misterio bat da, 
orain arte inork argitu ez duen misterioa. Bor-
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delen, eta G. Milanges-en etxean atera zela dio 
lehen orrian. Urterik ez du jartzen. Bi parteen 
aipua liburu aurretik suntsitu egin da. Eta libu-
ruaren titulua, ez Gero, baina Geroko Gero jar-
tzen du. Gainera, beste hau dio: Bigarren Edizio-
nea, Korrijetua eta emendatua. Azken hitz hau 
ez dut uste Vinsonek ongi itzultzen duenik: 
amende. Duda gabe, gehitua, handitua esan nahi 
du. Edizio berri guztietan bazen ohitura lelo hori 
jartzeko. Nueva edicion, corregida y aumenta-
da... 

Egia esan, liburua ez da gehitu. Lehenbiziko 
edizioan egin ziren huts batzuk zuzendu, hori 
Tiai, eta inoiz testua argitzearren zerbait aldatu, 
baina aldakuntza eta gehitze oso tipiak dira. 
(Ikus esate baterako, Ax 190. Lehen edizioak ho-
nela dakar. Orduan urruititik (ez) (1) hurbil. Biga-
rrenak: Orduan urruititik egon, ez hurbil. Beraz, 
bigarrenak egon sartu du eta ezabatua zegoen ez 
horri balioa bihurtu dio). 

Gainerakoan, huts batzuk zuzendu eta beste 
batzuk itzuri dira bigarren edizio horretan. 

Baina, harrigarriena, titulua aldatzea izan da. 
Zergatik ipini digute titulu berri hori, eta zer 
esan nahi du presiski titulu bitxi horrek? Miste-
rioa hemen ere. 

(1) Lehen edizioak tatxatua eman zuen. 
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Lacombe-k uste du (Varia sur Axular et son 
livre) titulu honek zera esan nahi duela: Gero-ren 
bigarren edizioa, hau da, Gero-ren ondoren dato-
rren Gero. Hobeki esateko, Saroi'handy-ren iritzia 
omen da hau, eta Lacombe ere iritzi horretara 
jartzen da. Nik ez dut uste euskaldunen belarrie-
tan titulu horrek hori aditzera ematen duenik. 

Liburuan berean Axularrek erabiltzen du esal-
di hau: geroko gero, luzamendua edo Iuzapena 
signifikatzeko. Hona hemen pasarte bat: 

Hala erran zuen Aingiruak ere, gaiñekoaz zin 
egiñik, etzela izanen gehiago denborarik, akhaba-
tuko /irela geroko gero guztiak (Ax n9 112). 

Duda gabe, sentidu horretan hartu behar da 
hemen ere; baina era hortara jarria, titulu be-
zala, bere kontestutik aterata, pixka bat arrotz 
eta bitxi egiten zaigu. 

Noiz eta nork egina da bigarren edizio hau? 
Misterioa hori ere. Vinson-ek azterketa zorrotz 
bat egin du (Bibliographie de la langue basque 
n.° 22b) lehen edizioko ale bat eta bigarreneko 
beste bat elkar joaz, letren tipuak miatuz, xehe-
tasun asko ikertuz, eta istudio horren ondorioa 
hau izan da: edizio hau ez dela G. Milanges-en 
etxean egina izan, nahiz eta lehen orriak hori 
esan, eta lehen edizioa baino 60 edo 80 urte ge-
roago egina dela. Beraz, 18. mende hasieran. Bai-
na horren segurtamenik ere ez dugu. 

Ale asko da bigarren edizio hontatik. Aran-
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tzazun badugu bat, Aita Palazios, herri mixiolari 
ospetsuarena izan zena, eta seguru asko ale hau 
berau erabili zuen Añibarrok Gero-ren bizkaieraz-
ko itzulpena egiteko. 

Kritika aldetik bigarren edizio hau ere oso 
baliotsua da, orpoz orpo lehenbizikoari segitzen 
bait dio (zenbait aldaketa txiki kenduz gero). 

Liburuaren tamainari buruz, formatuari bu-
ruz alegia, hau esan behar da: lehen eta bigarren 
edizioak ez direla berdinak. Lehenbizikoa da in 
8.°, hau da, 160x105. Bigarrena, berriz, in 12.°, 
hau da, 155 x 95. Inchauspek berriz ere lehenbi-
zikoaren formatua hartuko du. 

3. Edizioa (1864) 

Baionan, 1864. urtean, Lamaignere alarguna-
ren moldekintzan egina. Geroko Gero du titulua 
honek ere. 

Inchauspe zuberoar kalonjeak egin zuen edi-
zio hau. Aitzin solas eder bat ere jarri dio libu-
ruari. Liburu aurrean hauxe dio: Edizione Be~ 
rria, garbitua, xuxendua eta bere baitako ordenan 
emana. Hau izan da, bai, Inchausperen kezka. 
Aitzin solasean dioen bezala, Inchauspek uste du 
liburu hau ez zela behar den ordenan atera: 

Badirudi Axularren gutun edo paperak emanak 
izan zirela inprimatzailleari ondozkatu gabe, orde 
nan ezarri gabe; eta hunek inprimatu dituela al-
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bezala, eskuen artean gertatzen zitzaizkion ere-
duraz, lehena azken, azkena lehen, etzuelakotz 
gidaririk eta ez xuxenzaillerik. 

Inchauspek, bada, ordena eta egitura jatorra 
aurkitu nahi izan du, liburuaren gaiak bi parte-
tan partituak ematen ditu, kapituluak tokiz al-
datu eta beste disposizio batean jarriaz. Gainera, 
testu aldatze eta kentzeak egin ditu. Horregatik, 
gehiegizko libertadeak hartu dituelako, haren edi-
zioak ez du kritika aldetik balio handirik, ez 
bait da fiatzekoa. Gainera, ez dut uste berak pro-
posatzen duen ordena, iiburu honen ordena jato-
rra eta orijinala denik. 

Gaurko belarrien minberatasunagatik leku 
harro, zakar eta gordinegi batzuk leundu egiten 
ditu. Inchauspek baino lehenago, gauza bera egin 
zigun Añibarrok bizkaierazko itzulpenean. Ideien, 
ohituren eta hizketaren eboluzioari ohartzeko 
agian ez da hau ezaugarri makala. 

4. Edizioa (1954) 

1954. urtean Zarautzen Itxaropena irarkolan 
egina. D. Manuel Lekuona apaizak prestatu zuen 
edizio hau, eta bai hitzaurre luze mamitsu batez 
hornitu ere. Edizio honen testua lehenbiziko edi-
ziotik hartua da, baina oraingo ortografia jarriz. 
Hatxe batzuk kendu eta beste batzuk utzi egin 
dira, hortan zer kriterio edo erregela segitzen den 
ez dakizularik. Ortografia gaurkotze honek badi-
tu bere lanak eta korapiloak. Batzuetan, ortogra-
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fia aldatzean, ohartzeke, ahozkatze modua ere al-
datu egiten duzu, esate baterako chori, txori 
bihurtzean (Axularren mintzairan xori bait da). 
Berdin gertatu da xalupa eta xakur-ekin ere.-

Gainerakoan, 2. edizioko aldakuntzak ere baz-
terrean jartzen dizkizu edizio honek. Edizio hau 
Euskaltzaindiaren ardurapean egin zen, eta ba-
ditu eraskin batzuk, Aingeru Irigarai-k eta L. Mi-
txelena-k eginak. Axularren iiburua zabaltzeko 
eta ezagutzera emateko bere mesedea egin du, 
nahiz eta kritika aldetik oso fiatzekoa ez izan. 

5. Edizioa [1964) 

1964. urtean Barcelonan atera zen, Juan Flors-
-en etxean, neronek prestatua. «Espirituales Es-
pañoles» delako sortaren barrenean dator eta gaz-
telaniazko itzulpena ondoan duela. Lehen edizio-
ko testuari jarraitzen zaio, baina ortografia gaur-
kotuaz eta hatxe letra errespetatuaz. Badu intro-
duzio luze samarra, liburu honi buruz zernahi 
xehetasun emanez (1). 

Edizio honen inprimatze lana Donostian egin 
zen, Alkorta jaunaren etxean (Graficas Izarra). 

(1) Flors-en edizio hau ere Euskaltzaindiaren laguntzaz 
egin ahal izan zen. Argitaldaria prest zegoen erdal itzulpen 
soila argitaratzelko, baina euskeraz eta erderaz egitekotan, 
Euskaltzaindiak 500 ale hartu behar zituen. Eta hala egin 
zen. 
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Probak zuzentzen axola handia ipiniarren, itzuri 
dira haatik zenbait makur. 

Urquijorena, Riev-en 

Nahiz eta Iiburu bezala ez egon, ezin utz dai-
teke aipatzeke Urquijo jaunak RIEV aldizkarian 
zatika eta aldika argitaratu zuen edizioa. Azken 
urteotan egindako Axularren edizioak honi eske-
rrak egin bait dira. 

1911. urtean (bere edizio lan honi hasiera 
eman ondoren, alegia) hitz gogoangarri hauek 
idatzi zituen Urquijok: 

Despues de no pocas dudas y vacilaciones y aun 
a riesgo de que el entusiasmo de mis paisanos no 
corresponda a la cuantia del sacrificio, me decido 
hoy a editar el Guero, con lo cual creo ademfis 
conrribuir de una manera real y positiva al flore-
cimiento de los estudios euscaralogicos. No pue-
de en efecto negarse el provecho que para es-
tos ha de seguirse de la empresa que hoy aco-
meto, dada la escasez de Ias dos primeras edicio-
nes de la obra fundamental de la literatura vas-
ca, y las imperfecciones y lagunas de la que pu-
blico el canonigo Sr. Inchauspe {Riev V, 539). 

Bada hitz hauetan jakingarririk aski guretzat. 
Berek agertzen digute nolako girotan burutu 
behar izan zuen Urquijok bere lana: hoztasun 
giro batetan, haren herritarrek ez bait zuten 
egintza honen nondik norakoa konprenitzen. Bai-
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na gehienetan edo beti hala izaten dira gauza 
hauek mundu kaxkar honetan. 

Liburu honek gure literaturan duen oinarri 
balioa ongi ikusten zuen Urquijok, eta nahiz eta 
bere inguruan konprensio eta eskerron handirik 
ez ikusi, eta bere sakelaren kaltetan ibili, faksi-
milezko argitaratze lan hau egitera jarri zen, la-
nak, batez ere gerora, bere frutua ekarriko zuela-
koan. Eta hontan ez zen oker egon. 

Izan ere 40 urte hontan euskal istudioetan 
gertatu den berriztapena ezin da ukatu, eta be-
rriztapen hau Urquijoren neke-lan hauei da 
gehienbat zordun. Ongi ikusi zuen hark euskal 
literaturaren oinarriak non ziren eta literatura 
hau pizberritzeko nondik jo behar zen. 

Euskaltzaleen haztamuka ibiltzea garaitzeko 
berak eman zizkigun tresnak (Azkue eta beste 
zenbaiti zor zaiona ezertan ukatu edo gutietsi 
gabe). 

Egia da denak ez direla oraino konturatu. 
Joan gizaldiko mentalidadean eta ikusmoldean 
gogortuak daude, berriztatzerik gertatu ez balitz 
bezala. Baina legami berria orotara zabaltzen ari 
da. Batasunaren abiadura ere berriztapen honen 
ondorioa izan da. 

Urquijo jaunak, bada, edizio berezi bat egin 
zuen Riev-en, aldizkari honen IV. urtean hasita 
(1910). Aldizkaria 1936. urtean hil zenean, libu-
ruaren zatirik gehiena agerturik zen, baina ez 
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osorik. (Gero-ren 47 kapitulu azaldu ziren eta 
obra osoak 60 kapitulu ditu). Edizio hau faksi-
mil erara eginik da, beraz lehen edizioaren repro-
dukzio zehatza. Eta agertu ez zen zatiaren plan-
txak Donostiako Diputazioan egon behar dute. 

Axularren liburua den bezala ezagutzeko ho-
nera jo behar du beti hizkuntza zaleak. Eta on 
litzake plantxa hoiek baliatuz edizio berezi bat 
egin baledi, jatorrizko testua liburu batean den 
bezala emanez. Riev~en agertu zena tomo asko-
tan barreiaturik bait dago eta gainera ez zen 
osorik agertu. 

Gero-ren itzulpenak 

Euskeraren barrenean, euskalki batetik bes-
tera alegia, itzulpen oso bat egin zuen Aita Añi-
barrok bizkaierara, 1820. urte inguruan. Baina 
bere garaian ez zen argitaratu. Itzulpen honen 
orijinala Hondarrabiko kaputxinoetan dago. Ma-
kinaz egindako kopia bat Arantzazuko artxibuan 
da (eta beste bat, Euskaltzaindiaren liburute-
gian: kopia hoiek, oker ez banago, Altzeta zena-
ren etxekoek egin eta erregalatu zituztela uste 
dut). Itzulpen honen testua ere, zati handi bat 
bederen, Riev aldizkarian agertu zen, XIV. urte-
tik hasita, baina dena agertu baino lehen hil zen 
aldizkaria. 

Gipuzkerara ere egin nahi izan zen itzulpen 
bat, eta zati batzuk Euskal Esnalea-n (Ikus 1909. 
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urte inguruan) azaldu ziren. J. A. Ateaga izan zen 
itzularia, baina puska batzuk besterik ez ziren 
agertu, eta oso aldatuak gainera (hizkuntza al-
detik, noski). 

Ibar-ek bere Genio y Lengua liburuan, 44. 
orrian nota hau dakar: 

Quien repasara la coleccion de Argia hacia los 
primeros meses de 1925 tropezaria con un docu-
mento notable a este proposito. Alli veria con 
que modos tan expeditivos se hizo abortar un pro-
yecto de reedici6n del Gue.ro «obra plagada de 
voces exoticas». 

Zinez, gure idazle zaharrei gatza eta ura ere 
ukatzen zitzaizkien orduan! 

Euskeratik kanpora egin den itzulpen bakarra 
gaztelaniara neronek egina izan da, eta 1964.ean 
agertua, Gero-ren 5. edizioaz batera. 

Gogoan dut itzulpen lan hori egiten ari nin-
tzenean Fausto Arozena jaunak esan zidana: 
Itzulpenaren proba jasan behar du liburu batek 
balio sendo eta trinkoa baduela jakiteko. Iku-
siko dugu Gero-k proba hori gainditzen duen. 

Axularrek proba hau ongi jasan duela uste 
dut. Bere garaian eta bere sail eta mailan egi-
ten ziren liburu hoberenen parean jarririk, ez da 
bat ere motz gelditzen. 

http://Gue.ro


Liburuaren orijinaltasuna 

Gero liburuaren 
orijinaltasunaz beren dudak eta susmoak agertu 
zituzten bai Humboldt eta bai Schuchardt-ek ere. 
Liburu hau eskutan hartzen duena, hango eru-
dizio eta zita piloaz erasana gelditzen da. Euske-
razko liburuetan ez bait da holakorik gertatzen 
(Etxeberri Sarakoa da zaharren artean, Axularri 
hontan hurbiltzen zaiona). 

Nondik eta nola herri txiki bateko apaiz txar 
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batek izan zezakeen horrenbeste jakinduria? No-
la eduki zezakeen han aipatzen den beste liburu? 

Liburua erderatik itzulia balitz, errazago kon-
prenituko litzake gauza. Baina Gero, liburu be-
zala, erderatik itzulia izan dela ez du nehork 
frogatu. Eta ez dut uste frogatuko duenik ere. 
Orain beste kontu bat da liburuan badirela han-
dik eta hemendik karriatutako gaiak. 

Bai. Gero zitaz josirik dago goitik behera. An-
tzinateko autoreak, nahiz jentilak nahiz kris-
tauak, ia etengabe aipatzen dira, eta hoietarik 
atera edo hartu ohi ditu egileak komeni zaizkion 
edo harira datozkion exenpluak, istorioak, era-
kutsiak eta abar. 

Esan behar da hori garaiko moda edo ohitura 
zela. «Renacimiento» delakoak ekarri edo berpiz-
tu zuen moda. San Frantzisko Saleskoak berak 
ere horrelako zerbait egin ohi du. Honen obretau 
ere anitz exenplu ageri da animalien bizimodu-
tik eta bai jentil aroko jakintsuetarik atereak. 
Honela jokatzean bere garaiko seme bezala ageri 
da Axular. Zesarea-ko Eusebiok zioenez, Grezia 
zaharraren jakinduria «Praeparatio evangelica» 
izandu zen (prestaera suerte bat Ebanjeliorako), 
eta kristautasunak jentil jakinduria hori neurri 
batean hartu eta beretakotu egin zuen. 

Nolanahi ere, zer moduzko liburutegia ote 
zuen Axularrek Saran? Ez dakigu. Dexente ona 
eta joria bazuela pentsa dezakegu, baina aipatzen 
dituen autore guztiak eduki beharrik ez zuen. 
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Lafitte jaunak idatzi duenez, baziren bildumak, 
berariaz eginak, eta hoietarik asko atera zeza-
keen: Catenae, Exempla, Dicta factaque memo-
rabilia, Antiquae lectiones, etc. (Ikus Lafitte, Les 
Citations d'Axular). 

Autore aipatuak eta iturriak 

Gehienetan Axularrek aipatzen dituen auto-
reak zaharrak dira. Horrek ez du esan nahi bere 
mendekoak irakurtzen ez zituenik. Irakurri bai, 
baina aipatu ez hainbeste. Hori ere moda edo 
usarioa zen. Zaharrek bazuten halako itzal edo 
kutsu beneragarria. Modernuek, gehiago irakur-
tzen baziren ere, ez zuten horrenbesteko pisurik. 

Autore zaharren artean Seneka da, noski, 
Axularrek gehien aipatzen dituenetarik bat. Eta 
hain zuzen, gauza jakina da nolako arrakasta zu-
ten Espainian mende haretan Senekaren obrek. 

Bere garaiko autoreetarik Zumel da Axu-
larrek aipatzen dituenetako bat, bere eskola 
nabusitzat aitortuaz, gainera (n.° 69). Bekatari 
ostinatu, gogortu eta; itsutuen kontua esplika-
tzen du hemen Axularrek, bere eskola-nabusia gi-
daritzat hartuz. Seguru asko honen liburuak 
izango, zituen bai Axularrek. Hemen, Arantzazuko 
liburutegian, badira Zumelen bi liburu: De Deo 
ejusque operibus, Salamanca 1590. Eta beste bat, 
aurreko orriak falta dituena, Salamancan 1585. 
urtean agertua. Biotan azaltzen da Axularren 
pundu hau: lehenbizikoan 659. orrialdean; biga-
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rrenean 616. orrialdean. Eta Axularrek pundu 
honi buruz dakarzkien zitak (Bibliatik edo Eliz 
Gurasoetarik hartuak), ia denak Zumelen obre-
tan datozen berberak dira. Zumelen beraren pa-
sartea hitzez hitz Axularrek dakarren bezala ez 
dut aurkitu, baina bai antzera xamar. Horra: 

At vero indurati et obstinati, propter habitum 
peccandi firmissimum, quem habent ob suam cul-
pam-, vix aut fere nunquam utuntur bene priori-
bus auxiliis; atque ita non accipiunt posteriora 
illa auxilia, quae reliquis peccatoribus saepe do-
nantur (aipatutako 2. liburuan-, 617-618 orriald.)-

Domingo de Sotoren liburuak ere izango zi-
tuen noski, teologia pundu batzuk argitzeko honi 
jarraitzen bait zaio (Ikus n.° 139 eta 375). 

Modernuetarik Ribadeneira, Monserrateko His-
toria eta Doktor Navarro ere aipatzen dira (Ikus 
n.° 233, 234, 163). Vita Thomae Mori Ax 332. 

Baina hemen kontua beste hau da: Axularrek 
bere liburua egiteko, aipatzen dituen autoreez 
gainera, ez ote zituen beste batzuk ere erabili? 
Kidekoak edo mende hartakoak aipatzea ez zela 
ohitura esan dugu; hoiek irakurri eta baliatu, 
bai, egiten zen gogotik. Eta Axularrek ere hala 
egingo zuela uste izateko da. Gai hauetan nehor 
ere ez da xoil orijinal. Gauza guztiak bere bai-
tatik sortzen eta ateratzen dituena ez da jaio. 

Luis Mitxelena jaunak idatzi du berriki saga-
rroiaren exenplua (Axularrek 53. numeroan da-
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karrena) Alejo de Venegas-en ageri dela, autore 
honek Toledon 1538. urtean agertu zuen liburu 
honetan: Agonia del trdnsito de la muerte (Ikus 
FLV, III (191), 166). Axularrek exenplu hau Ve-
negas-en liburutik zuzen-zuzenean hartu ote zuen. 
ala beste nunbaitetik? Ez jakin. 

Fr. Luis de Granada 

Baina honetan ere Julio de Urquijo jauna 
izandu da erbia eraiki zuena. Berak erakutsi zuen 
zein izan zitekeen Axularren maisu, gidari eta itu-
rri nagusietarik bat: Fr. Luis de Granada. Usna 
ona izan zuen honetan Urquijok. Pasarte guti ba-
tzuk aipatzen ditu berak Fr. Luisen obretarik 
atereak eta Axularren liburuan beren ordezkoa 
dutenak. Ez hori bakarrik. Mitxelenak aitortu 
duenez (FLV, 1. c , p. 166), bada halako senide-
tasun bat idaztankeran, esaldiaren egituran, per-
pausen moldagintzan, t.a., Axularren eta Fr. Lui-
sen artean. Hori froga lezakeen istudioa ez du 
oraindik nehork egin, eta ni ere ez naiz hortan 
sartuko. 

Fr. Luis de Granadaren obrak izugarri zabal-
du ziren Europa guztian. San Frantzisko Sales-
koak Idazle izpiritualen printzea deitzen du. 
1504.ean edo 1505.ean jaio eta 1588.ean hil zen. 
Beraz, Axular Frantzia aldera joan baino lehen-
xeago. 

Aita Justo Cuervok egina du Fr. Luis de Gra-
nadaren obra guztien edizio kritikoa, 14 tomo 
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handitan. Jaun honek dioenez, Granadak bere 
Guia de Pecadores lehenbiziko aldiz Lisboan 
1556. urtean atera zuen. Baina 1559. urtean Val-
des Inkisidoreak liburu hau, beste askorekin ba-
tean, liburu debekatuen zerrendan sartu zuen. 

Gertatu hau dela eta, Avilako Santa Teresak 
hitz eder hauek idatzi zituen: 

Gaztelaniazko anitz liburu irakurtzetik kendu zi-
renean, nik pena handia hartu nuen, hoietako 
batzuk irakurriz sekulako poza hartzen bait nuen 
('eta latinez egonarren ez nintzen gauza). Orduan 
Jaunak esan zidan: Ez dezazula penarik har, Ne-
ronek emango' dizut liburu bizia. Hori zergatik 
esan zitzaidan, ezin nuen nik orduan asmatu, ar-
tean ikuskizunik izan gabea bait nintzen; gero, 
berriz, handik egun gutxitara, txit ongi ulertu 
nuen. Izan ere, begion aurrean ikusi dudanaz izan 
dut bai pentsagairik eta neure baitara biltzeko bi-
derik aski. Jaunak enekiko eta eni irakasteko izan 
duen amodioa hain izan da handia, ezen ez dut 
geroztik liburu behar handirik somatu, edo bat 
ere ez. (Vida, XXVI, 5). 

Valdesek zergatik debekatu ote zuen Grana-
daren liburua? Cuervok dioenez (Ikus X. tomoa-
ren hitzaurrea), Testamentu Berriko pusketa lu-
ze asko erderaz dakarzkielako. 

Dena dela, obra hau arras eraberritua, hobe-
tua eta baimen guztiekin atera zuen Granadak 
Salamancan 1567. urtean, Andrea de Portonariis-
-en etxean. 
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Axularrek, bada, Granadaren obrak erabid 
zituela ezin uka daiteke. Horrek ez du esan nahi 
beti harekin ados denik. Esate baterako, ifer-
nuan, ez beroa bakarrik, bainan hotza ere badela 
diotenen kontra ateratzen denean (n.° 375), di-
rudienez Granadaren ustea du begien aurrean, 
eta haren aurka ari da (Ikus Euskera 1962, 7). 

Granadaren obra guztiak aztertzerik nik ez 
dut izan. Guia de Pecadores bere bigarren redak-
zioan aztertu izan dut, eta han aurkitu ditudan 
azterren nagusiak jarriko ditut. 

Eta hasteko, esan behar da Granadak (Axu-
Iarrek bezala) bere obra hori bi Iiburutan parti-
tzen duela. Lehen Iiburuaren gaia hauxe da: de-
boziozko edo bertutezko bizitzea hartzeko zein 
arrazoi diren. Bigarrenean, berriz, bertutezko bi-
zitza hori zer den edo nolakoa den erakusten da. 
Ez ote da hau berau Axularrek egiten duen par-
tiketa, nahiz eta bere liburuaren gai bereziari 
leial egon? Hala dirudi, Gero-ren portadan dioe-
nari kasu ematen badiogu behintzat. 

Granadaren lehen liburuak hiru parte ditu. 
Leheneko bietan bertutea besarkatzeko ditugun 
arrazoiak luze eta zabal dakarzki; eta arrazoi 
hoiek pixka bat goitiarrak dira. Hirugarren par-
tean (hau da motxena), bekatariak ez konberti-
tzeko ateratzen dituen arrazoiak aipatzen eta 
erantzuten dira. Eta hain zuzen, atal honetantxe 
dira arrastorik garbienak. Esan nahi dut: he-
mendik bai hartu du Axularrek zerbait, eta zer-
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bait baino gehiago, bere libururako, baina beti 
gauzak bere gisa eta antzora moldatuaz. 

Granadaren bigarren liburua ere bi partetan 
berezia dago, bertutezko bizitzearen bi alderdie-
tarik aitzakia hartuz: hots, bekaturik ez egin eta 
bertutea hartu. Bitaratze honen arauaz, lehen 
liburuan bekatu mota arruntenen kontrako erre-
medioak dakarzki eta bigarrenean bertuteen do-
trina. 

Axularrek bere liburua pixka bat Granadare-
naren antzera taxutu baldin bazuen, ezin zokora 
daiteke arinki Inchauspe eta Lafitteren ustea: 
Axularren obran, alegia, gaur dadukagun bezala, 
bi parteak daudela, nahiz eta beharbada bigarre-
na ez osorik egon. Izan ere, Granadaren lehen 
liburutik azken atalaz bakarrik baliatu da. Eta 
bigarren liburutik, lehen parteko gaian xoilki 
datoz bat autore biak (Granada eta Axular, ale-
gia). 

Beraz, goialdeko arrazoiak aipatzen ibili bai-
no nahiago izan du beherengo mailatik hasi, eta 
lur gogorrean oinak finka. Ez da, ez, teilatu za-
lea gure Axular. Bere artaldea ongitxo ezagutzen 
bait zuen. 

Eta beste gabe, aurkitu ditugun pasarte pa-
raleluok eskaintzera goaz. 
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Fr. Luis de Granada, Guia de Pecadores, libro 1.°, parte 3.a 

(Edicion Cuervo, tomo I) 

Cap. 24 

1. - Espera, Señor, un poco, aguarda otro poco, agora 
dejare el mundo, agora saldre de pecado. (Pg. 250) 

2. - Tu dices que adehnte; yo digo que luego. Tu dices 
que adelante te serd esto mds fdcil de hacer; yo 
digo que luego lo serd: veamos quien tiene razon 
(Pg. 250) 

3. - Que como le huhiese sucedido muy bien la cosecha 
de un año, pusose a hacer consigo esta cuenta-. iQue 
hare de tanta hacienda? Quiero derribar mis grane-
ros y haceños mayores, para guardar estos fructos-, 
y hecho esto hablare con mi dnima, y decir-
le he: Aqui tienes, mi dnima, muchos bienes para 
muchos años. Pues que asi es, come, bebe y 
huelga, y date buena vida. Y estando el miserable 
haciendo esta cuenta, oyo una voz que le dijo: Loco, 
esta noche te pedirdn tu dnima-, eso que tienes guar-
dado ipara quien serdl (P. 251) 

4. - Porque con el pecado se oscurece el entendimiento 
y se enflaquece la voluntad, y se desordena el ape-
tito, y se debilita mds el libre albedrio, y se hace 
menos señor de si y de sus obras. (P. 252) 
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1. - Ha, launa, utztazu aphur bat, igurikazu bertze aphur 
bat, ez lehia, ez kexa, ez berantets, sarri naiz zure-
kin. (Ax 34) 

2. - Ordea pontua da ea noiz utziko dugun. Eta zuk dio-
zu, gero. Baina nik diot ezen ez gero, baina orai. 
Dakusagun ea zeiñek dioen hobeki, zeiñek duen arra-
zoiña. (Ax 36) 

3. - Zer egiñen dut? Norako dut hunenbat ogi, arno, bihi, 
fruitu eta onhasun? Eztut edukitzeko lekhurik ere. 
Baina badakit zer eginen dudan, erraiten dio berriz 
bere buruari. Leheneko bihitegiak, ardandegiak, BO-
toak, salak eta ganbarak handitukoitut, edukitzeko 
lekhua franko eginen dut. Bta gero sosegatuko naiz, 
ardura guztiak utzirik, pausatuki, hatsaren gainean 
iarriko naiz, erraiten dudala neure baitan: Orai atse-
gin har dezadan, ian dezadan, edan dezadan, zeren 
berdin eztut deusen eskasik, eztut gerokoren perilik, 
badut ethorkizunekotzat behar den konplimendu guz-
tia. Bada kontu hautan, kontuak egin gabe zebillala, 
aditu zuen zerutik mintzoa: Ha erhoa, zentzungabea, 
zer mintzo aiz? Egin dik hireak, gaur eskatuko zaiz-
kik heure arimaren, gaur gorputzetik atherarik, erama-
nen deraue. Eta gero orduan, bildurik dadutzan on 
horiek norentzat izanen dira? (Ax 50) 

4. - Bekhatuak ilhuntzen du adimendua, flakatzen du me-
morioa eta gaixtatzen du borondatea ; zenbatenaz be-
khatu gehiego eta bekhatutan egonago, hanbatenaz 
adimendua, memorioa eta borondatea ezteusago. (Ax 
57) 
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5. - Agora peleas por ventura con cien pecados, adelante 
peleards con mil; agora con un año o dos de mala 
costumbre, adelante auiza con diez. Pues iquien ie 
dijo que adelante podrds mds fdcilmente con la carga 
que agora no puedes, haciendose ella por todas par-
tes mds pesada? (P. 253) 

6. - iNo has leido lo que el Eclesidstico dice, que la en-
fermedad antigua y de muchos años pone en trabajo 
al midico, y que la de pocos dias es la que mds 
presto se cura? (P. 254) 

7. - Esta manera de engaño declaro muy al propio un 
dngel a uno de aquellos sanctos padres del yermo, 
segun leemos en sus vidas. Porque tomdndole por la 
mano, sacole al campo, y mostrole un hombre que 
estaba haciendo leña; el cual despues de hecho un 
grande hace, como probase a llevarlo a cuestas, y 
no pudiese, volvio a cortar mds leña y juntarla con 
la otra-, y como menos pudiese con 4sta por ser ma-
yor, todavia porfiaba a hacer aun mayor la carga, 
creyendo que asi la podria mejor llevar. Pues como 
el sancto monje se maravillase desto, dijole el dngel 
que tal era la locura de los hombres, que no pudien-
do levantarse de los pecados, por el peso grande 
que tenian sobre si, añadian cada dia pecados a pe-
cados y cargas a cargas, creyendo que adelante po-
drian con lo mds, no pudiendo agora con lo menos. 
(P. 254) 
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5. - Orai hamar bekhaturekin dihardukazu, gero ehunekin 
iharduki beharko duzu. Orai urte baten edo biaren 
usantza gaixtoa duzu, gero hogoiena edo berrogoiena 
izanen duzu. Bekharu egiteaz koropilloak doblatzein-
tuzu, katheak berretzeintuzu, karga handitzen duzu. 
Zer erhokeria da bada haur, uste baituzu ezen gero 
karga handiarekin hobeki manaiatuko zarela, orai 
ttipiarekin baiño? (Ax 57) 

6. - Eritasun luzeak eta zaharrak nekhatzen du midikua, 
baiña laburrak eta berriak egiteko guti emaiten dio, 
hura laburzki sendatzen du. (Ax 57) 

7. - Egia haur eman zeraukan aditzera aingiru batek lehe-
nago mendietan eta ermitetan bizitzen ziren eaindu 
hetarik bati. Hartu zuen aingiru hark gizon baten 
iduria eta ioan zen mendietako saindu hetarik baten-
gana, eta eskutik harturik, eraman zuen oihanean ba-
rrena, eta han erakutsi zeraukan gizon bat, hari zela 
egur egiten. Eta zama bat egiñik, lothu zuenean, ha-
si zen enseiatzen ea iasan ahal zezakeienz. Baiña hain 
egin zuen handi, ezen ezin iasanez utzi baitzuen. 
Utzi zuenean, hasi zen berriz bigarrenean egur egiten, 
eta are leheneko zamaren handitzen. Handitu zue-
nean, hartu zuen eta hasi zen iehen bezala enseiatzen 
ea iasan ahal zezakeienz. Baiña are orduan gutiago, 
zeren lehendanik handituago baitzuen. Ordea guztia-
rekin ere, hasi zen hirurgarrenean ere lehiatzen, egur 
egiten eta bere Ieheneko zamaren, lehen bezala, han-
ditzen, ustez ezen halatan arinduko zeikan eta errax 
kiago iasanen eta eramanen zuen. Sainduonek haur 
ikhusi zuenean, galdegin zioen aingiruarit Zer erho-
keria da haur, uste baitu gizon hunek, berretuz, kar-
ga arinduko zeikala? Eta handituz, erraxkiago iasanen 
eta eramanen duela? Orduan ihardetsi zioen aingi-
ruak: horrela duk bada munduko erhokeria ere, uste 
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8. - Como una calentura lenta de tisicos, que estd alld 
metida en las entrañas del hombre, que no espera 
cura ni medicina. (P. 255) 

9. - Esto mismo nos mostro tambien el Salvador en la 
resurreccion de Ldzaro, de cuatro dias muerto; al 
cual resucito con tan grandes clamores y sentimien-
tos, como quiera que los otros muertos resuscitase 
con tanta muestra de facilidad, para dar a entender 
cudn gran maravilla sea resuscitar Dios al que estd ya 
de cuatro dias muerto y hediondo-. esto es, de mu-
chos dias y de mucho tiempo acostumbrado a pecar. 
(P. 255) 

\0.~Porque asi como el que ha tenido una larga o recia 
enfermedad pocas veces sale della sin reliquias para 
adelante, asi lo hace tambien el largo uso de los pe-
cados y la grandeza dellos. (P. 257) 

1 1 . - Acuerdate de tu Criador en el tiempo de tu nioce-
dad, antes que vengan aquellos dias trabajosos, y 
aquellos años en que ya la mesma vida suele ser a 
los hombres enojosa. (P. 259) 

Cap. 25 

12. - Mas antes que entremos en esta disputa, presupon-
gamos primero lo que Sant Augustin y iodos los doc-
tores generalmente dicen-. conviene a saber, que asi 
como es obra de Dios la verdadera penitencia, asi 
la puede & inspirar cuando quisiere-. y asi en cual-

file:///0.~Porque
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baitute bekhatorek bekhatu anhitzekin, karga pisua 
rekin hobeki iaikiko direla ariñarekin baiño. (Ax 58). 

8. - Zeren nola baita hetika daritzan eritasun bat, zein 
egiten baita sukharra denbora luzeaz eta aphur bana 
hezurretan barrena sartzeaz: eta eritasun hark ezpaitu 
erremediorik mirakuilluz edo baizen, eta izaitekotz 
ere xoil luzaro; hala... (Ax 65). 

9. - Haur beror eman zuen aditzera gure Salbatzailleak 
berak, Lazaro laur egunetako hil kirastua, anhitz hats-
beherapen, eta sentimendu eginik, pitztu zuenean. 
Bertze guztiak erraxki eta aise zegoela pitztu zituen, 
baiña Lazaro, iduriz, nekez. Aditzera emaiteagatik 
zein gaitz den, denbora luzeaz, bekhatutan usatua, 
usteldua eta kirastua dagoen bekhatorearen senda-
tzea eta erremediatzea. (Ax 65) 

10. - Zeren nola eritasun handiak, sendatuz gero ere, utzten 
ohi baitu bere ondotik zenbait herru gaixto, zenbait 
kutsu, narrio eta arrazadura, hala utzten du denbora 
luzeaz bekhatutan egoiteak ere bere ondotik zenbait 
ondore gaixto. (Ax 63) 

l l . - O r h o i t zaitezi zeure Iaungoikoaz zeure gazte denbo-
ran, zahartzeko peneetara baiño lehen, eta hurbildu 
gabe urte hek, zeiñengatik datozinean erranen bai-
tuzu: eztira ene gogarako. (Ax 115) 

12.-Baiña egiteko hunetan sarthu baino lehen, nahi nuke 
iakin zenezan gauza bat, eta da : Nola egiazko peni-
tentzia baita Iainkoaren donua, dohaina eta emai-
tza, Iainkoak berak plazer duenean eman dezakeiena: 
hala egiazko penitentzia hura, noiz nahi den dela, 
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quier tiempo que la penitencia fuere verdadera (aun-
que sea en el punto de la muerte) es poderosa para 
dar salud. (P. 262-263). 

13. -El que puesto ya en el postrer t&rmino de la vida 
pide el sacramento de la penitencia, y le recibe, y asi 
sale de esta vida, yo os confieso que no le negamos 
lo que pide-, mas no osamos a afirmar que salga de 
aqui bien encaminado. Torno a repetir que no oso 
decir esto; que no os lo prometo; que no lo 
digo, que no os quiero engañar. iPues quieres, her-
mano, salir desta dubda, y escaparte de cosa tan in-
cierta? Haz penitencia en el tiempo que estds sano. 
Si asi lo haces, digote que vas bien encaminado, 
porque heciste penitencia en tiempo que pudieras 
pecar. Pero si aguardas a hacer penitencia en tiempo 
que ya no podias pecar, los pecados dejaron a ti, 
y no tu a ellos. (P. 264). 

14. - A la postre vinieron las virgenes locas, diciendo-. 
Señor, Señor, abridnos; y fueles respondido-. En ver-
dad os digo que no os conozco. (P. 265). 

15. - jPues cudl es el desatinado que osa poner el mayor 
de los tesoros en el mayor de los peligros? iHay 
cosa mayor en el mundo que tu saivacion? ^Pues 
en que seso cabe poner una cosa tan preciosa en 
tan grande peligro? (P. 266). 

16. -En lo cual paresce ser esta manera de penitencia muy 
semejante a la que suelen hacer los mareantes en 
tiempo de una grande tormenta, donde proponen y 
prometen grandes viriudes y mudanzas de vida. Mas 
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heriotzeko azken orenean bada ere, salbatzeko asko 
sendo eta boteretsu dela. (Ax 131) 

13.-Osasuna duela, bere bekhatuen kofesa, eta peniten-
zia egiten duena, eta gero handik harat ongi bizi-
tzen dena, ongi eta segur ilkitzen da hemendik. Baiña 
bere azken fineraino eta azken eritasuneraino gauza 
hauken egitera igurikitzen duena, ez naiz segur, ongi 
eta segur ilkitzen denz. Segur naizenean errai-
ten dut segur naizela, eta ez naizenean, ez nai-
zela. Ahal derraket orduan ere badaidikeiela peni-
tenzia, ez ordea eman segurantzarik. Eztut erraiten 
kondenatuko dela, eta ez salbatuko dela ere. Ez naiz 
fida, ez naiz segur, eztakit. Hunela dio San Agusti-
nek, eta erraiten du oraiño gehiago ere: Nahi duzu 
dudatarik iltki? Nahi duzu segurean iokatu? Egizu 
penitenzia sendo zareiño, bekhatu ere ahal daidizui-
ño. Zeren bertzela, baldin zuk egin nahi baduzu 
penitentzia eri zarenean, hiltzerakoan, bekhaturik ere 
ezin daidikezun denboran: eztitutzu orduan zuk utz-
ten bekhatuak, baiña bekhatuek zu utzten zaituzte. 
(Ax 140) 

14. - Erranen deraue halaber halakoei Ebanjelioko borz 
birjina ergel hei erran zerauena: Zoazte hortik, etzai-
tuztet ezagutzen. (Ax 142) 

15. - Zer da haur? Non da zentzua? Non da akhordua? 
Zer egin da adimendua? Zeure salbamendua, hanbat 
dihoatzun gauza, sekulakotzat ongi edo gaizki izaitea 
iben dezazula benturan? (Ax 49) 

16. - Hala eriek ere bere eritasunetan eta marinel tormen 
tatuek bere tormentetan anhitz promes eder egiten 
dute, saindutzeko gogo hartzen dute, debozino bat 
erakusten dute. Ordea nola hura guztia beldurrez 



148 Alta Luls Villasante 

acabada la tormenta, y escapados del piesente peli-
gro, luego se vuelvm a )ugar y blasfemar como lo 
hacian antes, sin hacer mds caso de todo lo pasado, 
que si fuera un proposito soñado. (P. 269). 

17. - Pues segtin esta cuenta decimos que cosa es ordi-
naria que asi el justo como el malo reciban su me-
rescido al fin de la vida y segun sus obras. Pero 
fuera desta ley universal puede Dios usar de especial 
gracia con algunos para gloria suya, y dar muerte 
de justos a los que tuvieron vida de pecadores; como 
tambien podria acaescer que el que hubiese vivido 
como justo, por algun secreto juicio de Dios viniese 
a morir como pecador-. que es como el que ha nave-
gado prosperamente toda la carrera, y a boca del 
puerto viniese a padescer tormenta. (P. 274). 

18. -Pero la doctrina segura y general es: Quien viviere 
bien tendrd buena muerte. Pues por esta causa nadie 
debe asegurarse con ejemplos de gracias particulares-, 
pues estos no hacen regla general ni pertenecen a 
todos, sino a pocos, y esoS no conoscidos; por donde 
no puedes tu saber si serds del numero de ellos. (P. 
274-275). 

19. -Porque cierto es que hay muchas maneras de atric-
cion y de dolor y que no por cualquier atriccion 
destas se hace el hombre de atrito contrito. (P. 275). 

Cap. 26 

20. - Dices que es grande la misericordia de Dios, pues 
por los pecadores se puso en la Cruz. Yo te confieso 
que es muy grande, pues te consiente tan grande 
blasfemia como es hacer tu su bondad fautora de 
tu maldad-, y que la Cruz que el tomo por medio para 
destruir el reino del pecado, tomes tu por medio para 
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egiten baitute, eritasuna eta tormenta lragan direnean, 
iragan dateke heken debozinoa ere, eta handik harat 
lehen bezain gaixto edo gaixtoago egiten dira. 
(Ax 138) 

17. - Gertha diteke Iainkoaren zenbait sekeretuz eta orde-
namendu estaliz, ongi eta prestuki bizi izatu dena, 
gaizki hiltzera, azkenean behaztopatzera eta galtzera; 
untzi anarteraiño o'ngi ibilirik, portuan sartzean gal-
tzen den bezala. Nola halaber bere mendean gaizki 
bizi izatu dena, azken finean erremedia baititeke, 
ohoin ona egin zen bezala. (Ax 144) 

•Komunzki ongi bizitzen dena ongi hiltzen da. Haur 
da bide zabala, erreala, plauna, eta segura. Bertze 
guztiak dira bidexkak, bide xidorrak, hertsiak, me-
harrak, malkhorrak eta perilez betheak (Ax 144) 

19. - Ex atrito per sacramentum fit contritus. (Ax 340). 

20. - Haur da deabruaren hitzkuntza, haren eskolan irakur-
tua, han ereiña eta handik banatua. Iainkoaren mi-
serikordiatik, ontasunetik eta Pasione sainduaren me-
ritutik eta baliostasunetik nahi duzu hartu okhasino 
eta ausartzia bekhatu egiteko etd bekhatutan egoiteko. 
Hain da itsustasun eta itsutasun handia eta iende 
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fortalecerlo; y donde le habias de ofrescer mil vidas 
que tuvieras por haber puesto la suya por ti, tomes 
de ahi ocasidn para negarle esa sola que el te dio. 
Mds le dolio esto al Salvador que la misma muerte 
que padescia, pues no quejdndose della, se que\6 
deste agravio por su profeta diciendo: Sobre mis 
espaldas fabricaron los pecadores, y extendieron su 
maldad. <P. 278). 

21. -La primera obra de la divina justicia... (P. 280). 

22. - Desciende luego mds abajo al paraiso terrenal y ve-
rds otra caida no menos espantosa, si no fuera re-
parada. (P. 280). 

23. - Mas sobre todo esto, ique mayor muestra de justi-
cia que no contentarse Dios con otra menor satis-
faccidn que la muerte de su unigenito Hijo para 
haber de perdonar al mundo? (P. 282). 

2-4. - iQue cosa tan espantosa como ver de la manera que 
estard aquel sumo Dios mirando desde el trono de 
su gloria un dnima que habrd estado penando mi-
llones de años en tan terribles tormentos, y que no 
por eso se inclinard jamds a compasion della, sino 
antes holgara que pene, y que esta pena sea sin cabo, 
y sin termino, y sin esperanza de remedio! ;Oh 
alteza de la justicia divina! (P. 283). 

25.-Todo el mundo perescid con las aguas del diluvio, 
y solas ocho dnimas se escaparon en el Arca de Nod. 
(P. 286) 

26. - Seiscientos mil hombres saco Dios de Egipto para 
llevar a la tierra de promisidn, sin mujeres y niños 
que no se cuentan. (P. 286-287). 
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galduen kontua haur, ezen gure Salbatzaillea arrenku-
ratu ezpazen ere bere heriotze penatuaz eta deso-
horezkoaz, arrenkuratu eta sentikortu baitzen bide-
gabe hunetzaz, erraiten zuela: Bne sorbalden gai-
ñean egin zuten egur bekhatoreek, han bere gaixta-
keria hedatu, luzatu eta zabaldu zuten. (Ax 89) 

21.-Iustiziaren lehenbiziko kolpea eta desarra... (Ax 92) 

22. - Baiña egin zuen lurrean ere bertze bat, ez bere arauaz 
atseginagoa, baldin erremediorik ordenatu ezpalitzai-
ka. (Ax 92) 

23. - Miserikordios da Iainkoa, baina erran behar da ius-
tiziati ere badela. Zeren munduari barkhatzera, ezin 
deusek ere balakatu zuen eta ez amoratu, bere se-
mearen heriotzeak baizen. (Ax 92) 

24. - Miserikordios da Iainkoa, eta bere miserikordia guz-
tiarekin beha dagoka ifernuan dagoen bati; ikhusten 
du, eta ikhusiko du, nola milla urthez, eta hamar 
millaz penatzen den. Eta guztiarekin ere, hala ikhu-
siagatik ere, han bere lekhuan utzten du. Etzaika bat 
ere bihotzik hautsten: etzaika bat ere hala dagoen 
on-beharra urrikaltzen. Aitzitik, atsegin hartzen du 
zeren hala penatzen den, eta nahi du pena dadin, 
eta are handik ilkitzeko esperantzarik gabe pena da-
din. Gogortasunaren handia. Iustiziaren bortitza. (Ax 
92) 

25. - Miserikordios da Iainkoa, eta guztiarekin ere Noeren 
denboran, zortzi presunaz bertze guztiak, uholde ba-
tez hondatu eta akhabatu zituen. (Ax 93) 

26. - Iragaiten baitziren seyetan ehun milla presunatan. 
(Ax 15) 
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27. - Por donde no sin causa se llaman los justos muchas 
veces en la Escriptura Divina piedras preciosas, para 
dar a entender que son tan raros en el mundo como 
ellas, y que la ventaja que hace el numero de las 
otras piedras toscas a estas, esa lw.ce el numero de los 
malos al de los buenos, como lo testificd Salomon, 
cuando dijo que era infinito el numero de los Jocos. 
(P. 287) 

28. - Segun la presente justicia <si no vuelves la hoja) 
estds reprobado. (P. 288). 

29. - ...y que si de los infieles se pierden todos, y de los 
cristianos tantos... (P. 288) 

30. - iPerderd por ventura Dios su gloria, si tñ solo dejares 
de entrar en ella? {Tienes tu algunas grandes habi-
lidades de que Dios tenga particular necesidad, por-
que te haya de sufrir con todas tus tachas buenas y 
malas? ip tienes algun especial privilegio mds que 
los otros, porque no te hayas de perder con ellos, 
si fueras malo como ellos? (P. 289) 

3 1 . - Aquellos gtandes favores que promete Dios en sus 
Escripturas, señaladamente pertenecen a los justos, 
los cuales asi como guardan fielmente las leyes de 
Dios, asi les guarda el fielmente su palabra, y les es 
verdadero padre, como ellos le son obedientes hips. Y 
por el contrario, cuando lees de amenazas y maldicio-
nes y rigores de justicia, todo eso habla contigo, y 
con los tales como tu. Pues ique ceguedad es la tuya, 
que no tengas miedo de las amenazas que hablan con-
tigo, y tomes grande contentamiento con las pala-
bras que no dicen a ti? (P. 290). 

32. - Esa suerte es de los buenos: tu que eres malo iqu4 

http://lw.ce
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27.-Eta halatan Eskritura Sainduan konparatzen dira gi-
ristino onak harri preziatuekin, aditzera emateagatik 
giristino on ere guti dela; batak bezain bertzeak 
direla gaitz edireiten. Eta nola bertze harrietarik bai-
ta preziatuetarik baino frankoago, hala dela halaber 
kondenatuetarik ere salbatuetarik baifto gehiago. Sa-
lomonek dioen bezala: Erhoen kontua infinitu da, 
infinituki anhitz kondenatzen da. (Ax 93) 

28. - Itzultzen dute plama eta orria bertze aldera. (Ax 111) 

29. - Eta orai ere ifernuratzen dira giristino eztirenak. 
Eta beldur naiz giristinoetarik ere gehienek bide hura 
hartzen duten. (Ax 93) 

30. - Uste duzu zuretzat lege berri bat iarriko dela? Uste 
duzu Iainkoa han goitian, zu gabe ezin iragan dite-
keiela? Edo zu ez haratzeaz bere loriatik galduko 
duela? Zer burupe, zer pribilejio edo abantail duzu 
zuk orai, ifernuan daudenek bere denboran zuten 
baiño gehiago, baldin hek bezala bizitzen bazara, ez 
hek bezala haratzeko, edo handik eskapatzeko? (Ax 93) 

31.~Bada Eskritura Sainduan Iainkoak prometatzen dituen 
fabore handi, ezti, gozo, miserikordiazko hek, ius-
tuentzat, ongi, artez eta prestuki bizitzen direnen-
tzat dira.- eta mehatxuak, keiñadurak, iustiziaren ga-
rratztasunak eta gaztiguak gaixtoentzat, zure eta zu 
bezalakoentzat. Zer erhokeria da bada haur, zure-
tzat diren mehatxuez eta gaztiguez eztagizun konturik, 
eta zuretzat eztiren miserikordiazko solhasez har de-
zazun atsegin? (Ax 95) 

32. - Zeren orduan iustizia bai, baiña miserikordia ezta 
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tienes que ver con ella? Deja de serlo, y hablard con-
tigo la benevolencia y la providencia paternal de 
Dios. Entretanto tirano eres, y usurpador de lo aje-
no, y en lo vedado quieres entrar. (P. 290). 

Cap 27. 

33. - Porque, como dice Sant Augustin, no son penosos 
los trabajos de los que aman, sino antes ellos mismos 
deleitan, como los de los aue pescan, montean y 
cazan. (P. 300) 

2.° LIBRO, l.a PARTE 

Cap 9 

34. - Plutarco refiere que un hombre muy sabio y ex-
perimentado, despididndose de un emperador, grande 
amigo suyo, no le dio otro consejo sino que cuando 
estuviese airado, no mandase hacer cosa alguna hasta 
aue pasase primero entre si todas las letras del a b c, 
para darle a entender cudn desatinados son los con-
sejos de la ira al tiempo que hierve el corazdn. 
(P. 382) 

Cap. 6 

Remedios contra la lujuria 

35. - Porque (como dice Sant Bernardo) entre todas las 
batallas de los cristianos, las mds duras son las de 
la castidad: donde es mds cuotidiana la pelea, y 
mds rara la victoria. (P. 362) 
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zurekin mintzo, ezta orduan zure. Aparta zaite bekha-
tutik eta izanen da zure: aparta zaite bekhatutik eta 
izanen duzu parte. Baiña anarteraiño, bitartean, ius-
tizia edukazu zeuretzat, eta utzazu miserikordia, be~ 
re bekhatuetarik apartatzen direnentzat. Zeren ber-
tzela debekuan nahi dituzu eskuak sarthu, bertzeren 
zuzena nahi duzu zeuretu eta goratu. (Ax 95) 

33. - Hunen arauaz erraiten du San Agustinek: Amorioz 
eta gogotik dabilzanen trabailluak, eztira trabaillu, 
aitzitik, hetan atsegin hartzen da-. ihiztariak, arran-
zaleak, pilotariak, dantzariak, nekhatzen dira, trabailla-
tzen dira; eta alabaiña trabaillu hura guztia besta-
tzat hartzen dute. (Ax 315) 

34. - Hirurgarren erremedioa ez haserretzeko eta kolera-
ren iraungitzeko edireiten dena da, Livio filosofoak 
bere diszipulu Teodosio enperadoreari eman zioena, 
erraiten zioela.- Badakit, Enperadore handia, zenbait 
aldiz haserretuko eta koleran iarriko zarela. Bada or-
dukotzat eman nahi deratzut ko'nseillu on bat. Hala 
zarenean ez kexa, ez lehia, ez berehala abia, iguriki 
aphur bat: ez al baitzeneza deus egin, ez erran eta ez 
aitzina A. B. C. eta hei darraizten bertze letrak erran 
arteiño, edo hartako espatioa, bitartea eta denbora 
iragan arteiño, har al baitzeneza hainbertze asti eta 
pazientzia. (Ax 199) 

35. - Hargatik erran zuen San Agustinek: Giristinoen 
arteko1 gerlarik handienak eta gogorrenak, kastita-
tearen gerlak dira. Zeren han baita gudua eta kon-
bata egunoro, eta biktoria eta garaitia bakhan eta gu•• 
titan (Ax 226) 
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Orijinaltasunaren funtsa 

Hemen gelditzen naiz. Aitortu behar dut ene 
bilakuntzak ez direla oso-osokoak izan, motxak 
eta axalekoak baizik. Seguru aski Fr. Luisen obren 
oianean barna sartzen denak oraindik gehiago 
aurkituko du. 

Baina inork ondorio faltsorik atera ez dezan, 
honako hau esan beharrean gara: Pasarte hoiek 
(eta hoien antzera aurki daitezkenak), zer froga-
tzen dute? Bere liburua egiteko, gaiak handik eta 
hemendik karriatu zituela. Baina hori lehendik 
ere bagenekierv, liburua goitik behera besteren. 
zitez josirik bait dago. Gainera, liburuaren por-
tadan garbiki aitortzen du hori egileak: Eskri-
tura Saindutik, EUzako doktoretarik eta liburu 
debozinozkoetarik Axular Sarako errotorak bil-
dua. 

Baina horrekin ez dugu frogatu Gero liburua, 
liburu den aldetik itzulia dela, edo orijinala ez 
dela; ezta gutiago ere. 

Orijinaltasunaren funtsa ez bait dago horre-
tan, bistan da. Erudituak maiz ibiltzen dira ihizi 
txakur antzo, idazle batek irudi hau edo harako 
exenplu hura nondik hartu ote duen usnan; eta 
beren ustez arrastoa edo iturria aurkitu dute-
nean, hor airatzen eta kanpatzen dute, idazle gai-
xoa lapurretan harrapatu balute bezala. Baina 
idazleek, eta batez ere idazle izpiritualek (aspal-
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diko raendeetakoek behinik-behin) bat ere erre-
zelo eta kezkarik gabe egiten zuten hori. Grana-
dak berak auskalo zer eta zenbat ez ote zuen 
hartu bere aurrekoetarik. Eta horregatik ez dio 
inork nortasunik ukatuko. 

Gero liburuaren hizkuntza, bera da salatari-
rik eta ezaugarririk hoberena liburu hau Euskal 
Herriko fruitu jatorra deia ohartzeko. Hitz jo-
koek, alusioek, errefrauek, ateraldiek, umore kol-
peek, denek dute euskal kutsu gozoa. Baina hor-
taz Euskera-n agertutako lanean aski esan nuen. 

Granadaren liburua eta Axularrena elkar jo-
tzen baldin baditugu, gauza batez konturatzen 
gara: Granadak erderaz bakarrik dakarzkiela 
zitak; Axularrek, berriz, beti latinez eta euske-
raz. Axularren liburua dena goitik behera iati-
nezko testuz josirik ageri da (1); eta testu hoien 
euskal itzulpena ematen zaigu; Granadak sekula 
ez ditu ekartzen latinezko pasarteak. Axular hon-
tan beste bidez badabil, hori ez du intenzio gabe 
egiten, hurrengo kapituluan ikusiko dugunez. 
Gainera, pasarte hoien egileak edo iturriak aipa-
tzerakoan, maiz Granadagandik apartatzen da. 
Horrek esan nahi du baduela, Granadaz beste 
jakin-iturririk. Gizon eskolatua zen, eta bazekien 
nunbait hark ematen dituen obren eta autoreen 
izenak kritika aldetik ez direla beti fiatzekoak. 

(1) Aistian aldatu ditugun pasarteetan Axularrek dakarz-
kien Iatinezko testuak guk kendu egin ditugu, zitak ez lu-
zatzeagatik. 
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Eta azkenik, guk jaso ditugun zatietarik ageri 
denez, Axularrek ez ditu Granadaren puskak hi-
tzez-hitz eta lotu antxean hartzen. Gaia handik 
hartu bai, baina beretakotu egiten du, euskeraz 
bere gisa eta erara emanez. 



Axularren bide berezia 

Mitxelenak uste 
du gure erretorak izango zuela bere harrokeria-
txoa, latinezko testuak euskerara zeinen ederki 
itzultzen zituen ikustean (FLV 1971, 167). 

Bai. Hau ohargarria da oso. Axularrek bere 
liburua latinezko testuz josia atera zigun, eta 
testu hoiek beti euskerara itzultzen dira. Gra-
nadak, esate baterako, ez du horrelakorik egi-
ten. Hark erderaz bakarrik eman ohi ditu aipuak, 
Axularrek beti latinez eta euskeraz. 
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Hemen bada ene ustez intenzio bat. Esan 
nahi dut: hainbeste testu latinezko sartu baditu, 
hori ez du arrazoi gabe egin. 

Apaiz euskaldunari bidea erakutsi nahi dio 
Axularrek. Apaiz euskaldunak lotuta ikusten 
zuen bere burua. Kristau fedeko jakinduriaren 
ondasunak (denak latinez edo latinaren kume 
diren hizkuntzetan daudenak) euskeraz emateko 
estu eta larri aurkitzen zen, nondik jo edo nola 
asmatu ez zekiela. Axularrek bere ustez aurkitu 
du bidea, berari atarramendu ona eman diona. 
Eta bide hori erakutsi nahi die bere apaiz anaiei. 

Izan ere Axular euskal apaiz idazie bezala pro-
blema larri baten aurrean aurkitzen zen, eta be-
rak bazekien hori ondotxo. Hauxe da konkretu-
ki problema: Mendebaleko kristau kulturaren 
ondasunak nola euskeraz eman? Apaiz euskal-
dunak kristau erlijioko erakutsi eta jakinduria 
partitu behar dio kristau fededun euskaldunari. 
Nola ordea? Inguruko hizkuntzek lan hori egina 
dute aspaldidanik; baina euskera egituraz hain 
da bestelakoa, beste hizkuntza hoiek ez bezala-
koa! Eta egikizun hoietan hain da usatu gabea! 
Mendebaleko kulturaren ondasunak eman ahal 
dakizkioke euskeraz euskaldunari? Eta emate-
kotan, nola eman daitezke? 

Horra Axularrek zedukan problema, garbi 
adierazia. Eta segituan ikusiko dugu berak pro-
blema honi eman zion soluzioa, berak idiki zigun 
bidea. 
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Hitzaurrean dugu bide hori garbi adierazia: 

Ez eta eztitut bethiere eskritura saindua eta dok-
toren erranak ere hitzez hitz euskarara bihurtzen. 
Zeren euskera eta bertze hitzkuntzak diferent bai-
tira (Ax 11). 

Hauxe dugu, bada, Axularren bidea, berari 
ondorio ona eman diona. Ez da hertsiki lotzen 
testuari. Beronen mamia jasotzen du, eta gero 
mami hori libreki, eta euskaldunki, euskaldun 
irakurleak konpreni dezakeen eran, euskeraz 
ematen du. Era hortara itzulpenak baino gehia-
go, komentarioak edo parafrasiak ematen dizki-
gu. Soluzio bat, bide bat zen, noski. 

Jokabide hau zuritzeko ematen digun arrazoia 
ere entzun dugu: Zeren euskara eta bertze hitz-
kuntzak diferent baitira... 

Bai, hori ere hala da, noski. Baina, ene ustez, 
ez dago hortan hauzi honen azken kakoa. Eus-
kerak, diferent izanik ere, itzulpenak, benetaz-
ko itzulpenak egiteko gai izan behar luke. 

Hemen beste zerbait gertatzen da: Idazlea 
irakurleari zor zaiola. Halako hurbiltasun edo 
kidekotasun bat behar dela bion artean. 

Zer moduzkoa zen Axularren garaiko euskal-
dun irakurlea? Nekazari, artzain, arrantzale, t.a. 
Hoiek ditu Axularrek begien aurrean. Hori ere 
esan digu hitzaurrean: Eztut liburutto haur le~ 
tratu handientzat egiten (Ax 11). Herri mailako 



162 Aita Luis Villasante 

kultura giroan ari da. Herri honek dituen ikus-
molde eta esan moldeetan hustu du Axularrek 
bere dotrina guztia. 

Mintzatzaileak neurri batean hizkuntza ere 
bere iduri antzera taxutzen du (1). Gizon eskola-
tua eta eskolagabea ez dira berdin mintzo. Eta 
hau diodanean, ez naiz ahozkatze moldeaz eta 
hitzetaz bakarrik ari. Pentsa moldea eta ideiak 
haragiz janzteko moldea ere desberdina dute oso. 

Horregatik dio Mitxelenak: 

Xenpelarrek askozaz ere hobeki zekian euskeraz 
nik baiño. Xenpelarren hizkerak haatik ez du ne-
retzat balio (Euskera 1968, 219; Idazlan hautaiuak 
p. 115). 

Euskal Herrian zer gertatu den badakigu. He-
rri mailako jendea euskerari atxikia izan den bi-
tartean, besteak, goi mailakoak eta eskolatuak 
gibela bihurtu diola. Eta goiko hori guganatzen 
ez baldin badugu, azkenean baita herria ere gal-
duko dugu. 

Euskera, herri kultura mailan zerbait landu 
da. Beste mailan, ordea, ia bat ere ez edo oso 
gutxi. Eta beste hau ere beharrezkoa dugu. Beste 
hitzez esateko: gizon kulturadunak behar du bai 

(1) Inork e*e jez du aginpiderik hizkuntzaren gainean, 
esan du norbaitek. Beste aldera da egia, ordea: denek dutela, 
neurri batean behintzat. Ikus Mitxelenaren idazlan hautatuak 
396 or. 



Axularren bide berezia 163 

herri euskera ondo ikasi eta barnatu, herri eus-
keraren baliamenduak argitara eman, t.a.; baina 
behar du era berean bere bide berezia, berari 
dagokiona, urratu eta muntatu euskeraren barre-
nean. Hori hizkuntza denetan gertatu da eta gu-
rean ere horren beharrean gara. Bestela tresna 
horren ezak galduko gaitu. 

Beraz, Axularren bidea, nahiz eta ona eta on-
dorio onetakoa izan orduko euskal jendearen 
mailari begiratuz, ez da euskeraren bide bakarra, 
euskerak har dezakeen bide bakarra. Bide honek 
badituela bere mugak: hori da nik esan nahi du-
dana. Mintzatzailearen kultura maila eta giroa 
aldatzen den neurrian, beste bide batzuk ere 
urratu beharko dira. 

Eta besteak beste, itzulpenak, benetazko itzul-
penak egiteko euskera gaitu beharra daukagu. 
Honetan Leizarragak eta Axularrek bakoitzak bi-
de bana erakutsi digute. Axularren bidea eta Lei-
zarragarena desberdinak dira oso. Leizarragak 
Jainkoaren hitza itzuli digu euskerara. Eta hitz 
honi zor zaion itzal eta errespetuagatik, hitzez 
hitz lotzen zaio jatorrizko testuari (edo latinez-
koari, behintzat). Gehiegi lotzen zaio, noski. Bai-
na funtsean era hau ere bidezkoa da, eta hizkun-
tzak frankotan hartu beharko duena. Bestela, 
beste hizkuntzetan ernetako frutuak euskeraz 
ezin emango dira, edo ematekotan lan berri bat 
egin beharko da, eta ez da hori itzulariaren zere-
gina. Guk sortu eta asmatu ez ditugun kultura 
pitxiak euskeraz eman nahi baldin baditugu, 
euskeraren beraren ateak pixka bat zabaldu be-
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har ditugu, bai hiztegian eta bai perpausen mun-
tatzeko eran ere. 

Leizarraga eta Axular: horra bi maisu, bi bide 
urratzaile, bi eskola. Bientzat dago tokia eus-
karan. Biak behar ditugu. 

Axularrek bere bide berezi honen barrenean 
maisu lana egiten asmatu du. Idazlearen eta ira-
kurlearen artean halako zubi, lokarri edo kide-
tasuna behar dela esan dugu. Eta Axularrek bere 
bide horrekin ederki lortu du hori. Gainera, ar-
nasa luzeko liburu bat eman digu, batasun harri-
garri bat duena. Gai sakonak eta goratu xama-
rrak ere xehatzen eta azaltzen ditu. Bere haria 
beti zuzenki mantentzen eta aitzina eramaten 
daki, arrazoiketak eta perpausak beti borobilak, 
ongi osatuak eta konplituak ateratzen zaizkio. 
Hizkuntza eta hizkuntzaren baliamenduak mira-
garriki baliatzen ditu. Eta denari halako jator 
kutsu eta euskal isuri gozo bat eman dio. Bene-
tan maisu lan bat egin du gure literaturan. 



Liburuaren mamiaz 

Axularren liburua, 
giza liburu guztiak bezalaxe, bere garaikoa da, 
noski. Badu bere garaiko marka. Orduko jazkera 
eta orduko ikuskera moldea. Fedeko gauzak azal-
tzerakoan ere, orduko teologia eta orduko teolo-
gumenak nahasten ditu. Gainerakoan, hori nahi-
-ta-nahiezkoa da, eta beti gertatzen dena. Alde 
hortatik ere baditu liburu honek bere mugak. 

Baina beste aldetik, muin eta mami iraunkor 
baten ekarle dela ere ezin uka. 
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Zertaz ari da Gero? Gizonaren sekulako sal-
bamenduaz. Kristau fedearentzat gizonaren bizi-
tzea ez bait da hilobian bukatzen. Aitzitik, or-
duantxe hasten da gizonaren egiazko bizitzea, 
sekulakoa; eta bizitze hori zorionekoa ala zori-
gaiztokoa izan daiteke, eta hori betirako. Zorion 
betierekoa, ordea, hemengo aldian, bizitze ten-
poral honetan, behar da irabazi. Geroko bizitzea-
ren argiak eta esperantzak argitzen du hemengo 
bizitzearen esanahia. 

Gainera, Jainkoaren Semea gure salbamen-
dua egiteagatik zerutik lurrera jetxi eta lurretik 
gurutzera igo bazen, eskubide osoz galde gene-
zake: Zer ote da gizona, Jainkoa bera eman zaio-
nean? Aste Sanduko otoitz hura datorkigu go-
gora: «Begira, Jauna (eskatzen dizugu), zure fa-
milia honi, gure Jaun Jesukristok ez bait zuen 
herabe izan beronengatik gaizkileen eskutan jar-
tzera eta gurutzeko pena igarotzera» (Ostirale 
Sanduko Matutietako otoitza). 

Beraz, kristau fedearentzat giza presunak ba-
du balio trinko eta ermo bat, fedegabearentzat 
ez duena. Izan ere federik ez duenarentzat, zer 
da banakoa, indibiduoa (ez dut esaten pertsona, 
hortaz ez bait daki fitsik ere fedegabeak)? Gizar-
te makinaren gurpiltxo bat. Pikor bat. Hutsa. 

Kristau fedearen begientzat, berriz, ez dago 
ezer giza pertsona baino baliotsuagorik: ez ma-
kinak, ez dirua, ez aurrerapena, ezta gizartea 
bera ere. Hau da kristau humanismo jatorra. 
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Eta honek ematen dio Gero-ri balio iraunko-
rra eta bai gaurkotasun apartekoa ere. 

Kondaira lekuko, badakigu nolako egoera eta 
gizonaren desbaloratzea zen munduan kristauta-
suna etorri baino lehen. Eta hain zuzen desbalo-
ratze horretan edo okerragoan berriz erortzeko 
arriskuan gara. 

Eta gaurko lasaikeriak, erotismoak, arinke-
riak eta materialismo dorpeak hortara garamaz-
ki, ohartzeke beharbada. 

Erdi-Europako Apezpikuak, Hitler-en garaian 
egindako lazkerien ondoren, izu-ikarak hartuak, 
kezka bakar honekin joan omen ziren Kontzilio-
ra: Gizona behar da salbatu, gizona. Ongi da. 
Kuestioa da ea Jainkoa gabe gizona salba ote dai-
teken. Nik duda egiten dut, eta nork ez du duda 
eginen? 

Askok diote: 
Jainkorik ez. 
Jainkorik gabe 
gizonik ez, 

dio Belokeko kantu batek. Hitler-ek ez zuen Jain-
koagan sinesten. Egia da sinesten dutenek ere 
egiten dituztela barrabaskeriak, baina sinesten 
ez duenak, inongo traba eta galgarik gabe, zer ez 
du egingo? 

Eta ez sinestuagatik, oraino fedeak sortu duen 
giroa zutik den bitartean, fede ezaren ondorioak 
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ez dira hain aguro nabaitzen. Baina giro hori 
suntsi dadinean izango dira kontuak. 

Jainkoa eta gizona, bi-biak daude elkartuak 
ezin hautsizko elkartasun batekin. Jainkoa gabe 
gizona bera ezin dagoke zutik. Hau da Gero-ren 
mensajea, mezua. Balio iraunkorra duen mezua, 
eta aparteko modu batean gaur egunerako balio 
duena. 

Kristau humanismoaren fruitu jatorra dugu, 
bada, Gero. Eta era berean, euskal lurraren frui-
tu gozo berezkoa ere bai. 



GERO-ri darion umore puntta 

Osasun onaren 
seinalea omen da umorea. Izpiritu arrai eta ongi 
gatzatuaren mandatari eta albistaria. 

Osasun onetako izpiritu baten jabe zen, du-
darik gabe, gure erretorea. Eta hala, umore fin, 
leun eta berezko baten isuri gozoa ezagun da ha-
ren liburuan. 

Miresgarri ere bada hori, Gero-ren gaia jaki-
nik. Gizonaren betiereko salbamendua, Aszetika 
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eta Izpiritualidadea gaitzat duten liburuek ez 
bait dute maiz umorearentzat toki handirik uz-
ten. 

Gero-n behintzat umore mehe baten ateral-
diak ez dira falta. 

Umore kolpe hoiek denak bana-banaka he-
men aipatzerik ez dago. Azterketa luzeegia behar-
ko litzake. Haatik pasarte batzuk aipatuko di-
tut. 

Gimnosofistek alferkeria hainbesteraino go-
rroto zuten, non afal aitzinean presuna gazteak 
deitzen bait zituzten, eguna zertan iragan zuten 
jakiteko, eta baldin frogatzen bazitzaien alferke-
riarik «etzerauen afariak gaitzik egiten» (Ax. 19). 

Axularren ustez, alferrek badute dohain apar-
teko bat: hiztun ederrak izatea. Eta hoiekin ger-
tatzen dena umore finez utzi digu pintaturik. Se-
gurki baino segurkiago egunoroko bizitze arrun-
tetik hartutako puskak dira pintura hoiek. Alfer 
hoietako bat mintzo denean 7denak daude ahoa 
zabaldurik eta beharriak ernaturik beha. «Ordea 
gero azkenean hek eskale, eta zu emaille» (Ax. 
27). 

Inork jende alferrei prestatzen zienean, sen-
tentzia prestatzailearen kontra ematen omen zu-
ten Lukanoek. «Baina nik uste dut —dio Axula-
rrek— ezen etzela halako sentenziaren emateko 
premiarik, bera baitago emana. Zeren ezpaitu 
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halakoei prestatzaileak koberatzeko perilik» (Ax. 
19). 

Sagar bat jateagatik, gizon bat, are bere on-
doko guztiekin, heriotzera kondenatzea, «badiru-
di iustizia berriarena» (Ax. 37). 

On da esperantza edukitzea, baina esperantza 
jatorra, behar bezalakoa. Ba omen dira jende 
tailu batzuk den sanduenak baino salbatzeko es-
perantza gehiago dutenak, nahiz eta maliziaz be-
teak egon. Halakoen agerbide jostagarri bat egi-
ten digu Axularrek (Ax. 99). 

Penitentzia zahartzeraino uzten duena, zeru-
ratuko da beharbada baina purgatorioan luzaro 
egon beharko du. Peril du (dio Axularrek) «le-
henbiziko urthean zamarrik edo arropa forratu-
rik beharko eztuen» (Ax. 124). 

Inork guti jaten duela edo goseak dela adi-
tzera emateko esaera hauek erabiltzen ditu: «Sa-
bel ederretako» (Ax. 267) eta «sabel-uzkur» (Ax. 
154). 

Inork ere ez omen du zerura joango ez den 
beldurrik. Gainera, zerbaitetarako da purgatorioa 
ere. «Gaixtoeneko kontuan guztiok purgatorioe-
tara uste dugu» (Ax. 157). 

Hil baino lehen ondasunik utzi nahi ez dute-
nek, honako hau esaten omen dute: «Eztut ohera 
gabe biluzi nahi» (Ax. 157). 
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Juramentu egiteko usantza dutenek, kofesa-
tzera datozenean, «ohore bailliz bezala, iuramen-
tuak ibenzeintuzte brankan» (Ax. 174). 

Haserretasunak eta kolerak egunak laburtzen 
omen ditu. Presuna hirosak «ez ohi du begi orde 
anhitz higatzen» (Ax. 187). 

Eman dezagun haragizko bekatuan sartua ibi-
li den bat. Bekatua utzi eta bertutea hartzera 
deliberatu du. Nola utziko du, ordea, bere amo-
rantea: etsaitu gabe ala etsaituz? «Bada egiteko, 
bada zertan pensa». «Zutzaz gaizki erraiten badu 
ere, paira ezazu, zeren zeure merezia duzu. Hala-
ko ezteietan, halako zopak» (Ax. 245). 

Ejiptoko monasterio batean ba omen zen 
fraide gazte bat haragiak bortitzki tentatzen zue-
na. «Bero hutsez bethi zirakiena», dio Axularrek 
(Ax. 249). 

Pertsona ederrak, gorputza bere eskuko eta 
ongi egina duenak, ez du kanpoko edergarrien 
beharrik. Itsusia, berriz, bere apaindura guztie-
kin ere, «etxean legoke ederkienik» (Ax. 331). 

Tomas Mororen ateraldi jostagarri bat ere 
badakar. Neskato bat bere kopeta edertzeagatik 
nola penatzen zen ikusiz, hau esan omen zuen 
sandu hark: «Bidegabe eginen dio Iainkoak nes-
kato huni, baldin hunenbat pena eta trabailluga-
tik emaiten ezpadio ifernua» (Ax. 332). 

Eta azkenik, ifernura ioaten direnakgatik hara 
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zer uste duen Axularrek: gehienak «gero baten 
benturan iarririk» joaiten direla (Ax. 50). 

Izanen da segurki umore kutsua darion beste 
pasarterik. Baina aski da hoiekin ere guk nahi 
duguna frogatzeko. 

Gizona den bezalakoa ikustera ohiturik zen 
Axular. Eta badu harentzat ongi nahi eta urri-
karizko begirada bat. 

Ongi daki gizonen jaidura eta ahulezien berri. 
Hala ere (edo hargatik), irriño baten aieru go-
zoa haren ezpainetarik ez da sekula ezkutatzen. 



Mami eta azalaren arteko 
ezkontza 

Gero esaldi labur, trinko eta sarkorrez josirik 
bezala dago. Esaldi hoietarik asko eta asko he-
rritik jasoak dira. Herriak bere jakinduria horre-
lako esaera motx eta lirainetan mamiturik bezala 
eskaintzen digu. Honelako esaldiak (Oihenartek 
atsotitzak deitzen zituenak, alegia) maiz ageri 
dira Gero-n. Ez dakizu ordea beti herritik jasoak 
diren ala herrikoen antzera Axularrek berak as-
matuak ere bai. Denak jasotzea eta euskal atso-
titzen biltzaileek beren bildumetan eman dituz-
tenekin elkar jotzea, lan interesgarria litzake. Ni 
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ez naiz lan horretan sartuko. Atsotitz edo herri 
esaeren tankera duten esaldi mordoxka aipatuko 
dut xoilki. 

Bat dugunean, bia nahi ditugu; bia ditugu-
nean, hirur (Ax. 167). Presuna hirosak ez ohi du 
begi orde anhitz higatzen (Ax. 187). Akhabatzean 
kantatzen da loria (Ax. 306). Halako ezteietan ha-
lako zopak (Ax. 245). Fin gaitz eginen duk, xoria, 
baldin gaztedanik ezpadagik kafia (Ax. 120). Otha-
rre bat egiten duenak egin ditzake ehun ere (Ax. 
178). Usoak ioan, sareak heda (Ax. 158). Gezu-
rrak zainak labur ditu (Ax. 331). Ezpatak ezpata 
sar arazitzen du maginan (Ax. 366). Iokoa ezta 
errenta (Ax. 45). Otsoak jan dezake ardi konta-
tuetarik ere (Ax. 162). Dabillan harriari etzaika 
goroldiorik lotzen. Ur irakinean eztu uliak pau-
satzen. Ardurako arropari etzaika zerrenik egi-
ten (Ax. 24). Zabiltza errota hartara: irina lothu-
ko zaitzu (Ax. 259). Irabaziak oiñak arin (Ax. 
318). 

Horrelakoetan (beti ez bada ere) Axularrek 
berak abisatzen digu erran komuna dela. 

Hortaz gainera, badira Gero-n makina bat kon-
parazio eta irudi herritik jasoak edo herriari 
arrunt zaizkion gauzetarik atereak. Hona hemen 
adibide batzuk: «epherki iatean baiño atsegiña-
go hartzen baitu» (Ax. 324). «Nigar hek arrosak 
dira elhorrien artean» (Ax, 323). 

Plutarkoren esaldi bat euskeratzeko, euskal-
dun laborariari arrunt trebe zitzaion tresnaz ba-
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liatzen da. Plutarkok dio: «Iuventutis cotem». 
Eta Axularrek itzultzen: «Gaztetasunaren zorrotz 
harria» (Ax. 17). 

Gurdi kargatuak bere karga ezin jasanez egi-
ten zuen soinu hori gaur ez da gehigo entzuten 
gure artean. Eta entzuten zenean (Domingo Agi-
rrek Garoa-n dioenez) baserritarentzat ezti leun 
eta atsegingarria zen, eta herritarrentzat hasu-
naz lepoan ikutzea bezala. Bazirudien pisuaren 
astunaz arrenkuratzen zela gurdia. Axularri be-
katariaren kontzientzia dakarkio gogora, «hala 
arrenkuratzen da bada bekhatorearen kontzien-
tzia ere bere bekhatuen karga eta pisutasuna ezin 
iasanez» (Ax. 278). 

Hitz joko polit asko ere aurkitzen da Gero-n. 
Hots, euskeraren barrenetik bakarrik ulert dai-
tezkeen hitz jokoak, itzulpena egiterakoan sun-
tsitu egiten direnak, alegia. Besteak beste, hau 
da Gero liburu orijinala dela frogatzeko aztarna 
bat, oso salataria gainera. 

Hitz joko hoietako batzuk aipatuko ditut. 
«Zeren eztiari, nola baita gozo, eta izena bezala, 
ezti, anhitz baitarraika...» (Ax. 21). 

«Hura laster, baiña ura lasterrago» (Ax. 142). 

Orhoit zaitezi sekula, sekula gabeko, sekula 
hartzaz (Ax. 389). 

Boskarren kapituluaren tituluan beste hitz 
joko bat dator, benetan miresgarria. Euskaldu-
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nak bakarrik jaso dezakeena hau ere: «Nola ge-
roko benturaren benturan benturaturik galtzen 
garen». 

Beste hitz joko bat: izena eta izana (ikus Ax. 
3, 288). 

Ezaguna da bi euskal hitzen artean egiten 
duen bereizkuntza ere: nahikunde eta nahiaren 
artean, alegia. Gure gogoa zinetakoa denean, «de-
liberatuki deliberatua» denean, orduan omen da 
nahia; bestela, berriz, nahikundea baizik ez da 
(ikus Ax. 30 eta 31). 

Aurreragoko kapitulu batetan aipatu dugu S. 
Agustinen testu bat. Axularrek testu hura latinez 
ematen digu, eta gero euskaraz. Baina euskal 
itzulpenean latinez ez datorren zertxobait, pilo-
tariak eta dantzariak, bere kontu sartzen digu. 
Zergatik? Bistan da, euskal giro hartan hoien 
aipua txit aukerakoa bait zen. 

Herrian entzuten diren esanak edo usteak ere 
inoiz jakinarazten dizkigu: «Hala erraiten da ar-
diak ere arratsaldean fitetzago ianez bere goize-
ko guti iana erdiesten duela» (Ax. 114). Beherago 
gauza bera bir-esaten du (Ax. 127). 

Lapurtarren emigrazioa Ameriketara Axula-
rren garaian ez dirudi oso ugaria zenik. Hurren-
go mendeetan askoz ere ugariagoa izango da. 
Haatik orduan ere izango zen poxi bat. Axularrek 
behintzat aipatzen du (Ax. 71). 
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Axularren liburua giza bizitzearen teatroa edo 
agertokia bezala da. Garai hartako euskaldun 
mundua bizi bizirik azaltzen zaigu bertan. 

Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, 
arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, 
otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oia-
na eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik gal-
tzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina 
fruitu gabea... Han dira tabernariak, alferrak, 
pagatzaile gaiztoak, beren onak ardo truke bahi-
tzen dituztenak... 

Han da errota eta bai errementaldegia ere. 
Han dira gizonaren ofiziorik gehienak: zurginak, 
harotzak, dendariak, zapataginak, etxez etxe da-
biltzen joskinak. Han dira eskaleak eta bai aito-
nen seme edo zaldunak ere. 

Han dituzu gure hirietako portaleak ere (ikus 
Ax. 127). Gure hiri zaharretan portaleak izaten 
ziren. Seguran, esate baterako, ezagunak dira 
gaur ere «Zeraingo portalea», «Ursuarango por-
talea», etab. 

Han duzu batez ere betiereko gizona, bere 
betiko kezka, amets, bizio eta jaidurekin. Gero-n 
ageri den gizona betikoa da, alde eta aldi orota-
koa, eguzkipean ezagutzen den bezalakoa: hots, 
mila lokarriz lur hontara lotua eta katigatua, 
beti susmoti eta errezeloz betea bere burua Jain-
koari emateko. 

Gizon horrek arrazoiak eta estakuruak pila-
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tzen eta metatzen ditu bere autonomia gorde 
nahiean. Beti da beldurrez, Jainkoagana konber-
titzeaz berak amets duen zoriontasuna ez ote 
duen galduko. Jokaera hau ez da, ez, oraingo gi-
zonarena. Betikoa da. 

Eta Gero-n garbi azaltzen da, nahiz eta ordu-
ko gizona Kristiandade egoeratan bizi. 

Gizon honekin ari da lanean Axular. Gizon ho-
nekin ari da bere arrazoiketak neurtzen. Gizon 
hori nahi du gorantza altxa, Jainkoagana, alegia. 
Gizon honi nahi dio erakutsi Jainkoari ematen 
zaiona ez dela bat ere galtzea, eta gizon jainko-
tiarra bestea baino zoriontsuagoa dela, nahiz eta 
kanpoko iduria bestelakoa izan (ikus Ax. 323). 
Izan ere, bekatariak uste ere ez duen atsegina eta 
bozkarioa jasotzen du hark Jainkoa zerbitza-
tzetik. Baina bekatariari nola hori sinestarazi? 
Itsuak nola jakin lezake koloreen berri? (Ax. 
325). 

Bukatzeko, eta beste behin esan nuena berri-
tuz («Euskera», 1962, 27), honako epai hau eman 
daitekeela uste dut, oker egoteko perilik gabe: 

Gero da liburu bat, zeinetan betiereko gizona azal-
tzen eta ikertzen bait da. Bai. Betiko gizona, se-
kulakoa, alde orotakoa, bere jaidura eta ahul-
eziekin; eta betiko gizon hori Gerok nahi du go-
rantza altxa eta bultza, Jainkoagana eta bertute-
rantza, alegia. Alde hortatik liburu orokarra du-
zu. Baina izpiritu gizatiar, giristino eta orokar 
honek, bat aldiz behintzat, eta zorionez, euskal-
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dun haragia hartu du, euskeraz gatzatu eta ma-
mitu da. Euskera hartu du mintzabide bezala. 
Dakarren berria eta mezua euskaldunei zuzen-
dua izan da. Gure Gero zinetako maisu lana da, 
beraz, bai azalez eta bai mamiz, betiereko ba-
lioa duten hoietakoa, balio iraunkorra duteneta-
koa. Badira, noski, giza liburu guztietan bezala, 
garai hartakoak diren ideiak, gaur gainditutzat jo 
ditzakegunak; baina alde batetik mami giristino 
eta gizatiarraren gizenak, eta bestetik euskal for-
maren perfetasunak (azal eta mamiz «konplitu> 
izateak, alegia), balio trinko eta iraunkorra segu-
ratzen diote liburu honi, inork hauzipean jarriko 
ez duen balioa. 
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Gomendiozko karta 

Ene iaun BERTRAND 
DE ECHAUS, Tursko Arzipizpiku, Frantziako lehenbiziko 
erremusinari. Ordenako aitonen seme, eta erregeren Kon-
seillari famatuari 

Zeruko Loria 

Nere iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez 
gogotik, eta ez bihotzetik. Heldu nintzen. Ezterautazu igu-
riki. Ordea eneak dira faltak, enea da hobena. Gerotik ge-
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rora ibili naiz, eta hala dabillanari gerthatzen ohi zaikana 
egin zait niri ere. 

Baiña guztiarekin ere, neure obligazino handiek, onta-
sun errezibituek, eta bethiere, ene alderakotzat, obrekin 
batean, erakutsi duzun borondate borondatetsuak, ezterau-
tate utzten, ondotik bedere, zutzaz orhoitzapen egin gabe, 
liburutto hunen, kanporat atheratzeko, ausartziaren har-
tzera. 

Zeren iduritzen zait oraiño bizi zarela, begien ai-
tzinean zaitudala,- eta halatan, hala baitzinitut bezala, min-
tzatu nahi natzaitzu. 

Aita prestu ohorezko bat hiltzen denean, ondotik gel-
ditzen den seme emazurtza, anhitz lehutan da bere aita-
ren amoreakgatik, ongi ethorria, eta arraiki errezibitua. Li-
burutto haur da emazurtza. Posthumus. Aita hillez gero 
sortbua. Baiña zu bezalako aitaren semea, emazurz izana-
gatik ere, ezin dateke gaizki. Zeren ondotik ere, zure pres-
tutasuna, ohorea eta fama ona, baliatuko baitzaitza. 

Eta zure prestutasunaz, ohoreaz, eta aitzineko eta on-
doko, fama on famatuaz, nork zer erranen du? 

Nor da euskal-herrian aldez edo moldez, zordun eta 
obligatu etzaitzunik? Behartu eta enplegatu etzaituenik? 
Eta baliatu etzaitzunik? Zure etxea, egon eta ibilli zaren le-
khu guztietan, bethiere izatu da, euskaldunen etxea, pau-
salekhua eta portua. Guztiek zuregana laster. Zuri bere 
arrenkurak, egitekoak, koaitak, eta ondikoak konta. Eta 
zuk guztiak arraiki eta alegeraki errezibi. Zuhurki konsei-
lla, kida, goberna eta burutan athera. 

Zu izan zara, eta izanen zara, euskaldunen ohorea, 
habea, iabea, sostengua eta kantabres fina, naturala eta 
egiazkoa. 



GEROren atanan 185 

Zu izan zara Echaus, mendi Pirimotan, Alduideko he 
galetan, bethiere zentinela, eta begiraille bezala, iratza-
rririk dagoen iauregi eta gaztelu handi, eder, noble harta-
ko seme. Hango Bizkondeak eta seme guztiak izatu dira 
bethiere, egundaifioz gero, erregez enplegafuak, estima-
tuak, fin eta leial frogatuak. Eta bai egiazko fedearen eta 
legearen defendatzaille, eta aitzinatzaille buruzagiak ere. 
Nafarroa behereko parte hetan. bertze anhitz lekhutan be-
zala, lege katolika saindua, iduriz flakatzera, kordokatzera 
eta erortzera zihoanean, badaki munduak nola zure aita 
Iauna, bere etxeaz, onez eta biziaz ere kontu guti eginik, 
ioan zen Donapalaiora, non baitzen orduan Nafarroako 
Parlamenta. Eta han ausartzia handi batekin, bere bihotz gi-
ristino noblearekin, hasi zen, ezpata biluzia eskuan hartu-
rik, oihuz, Matatias bat bere denboran bezala, erraiten 
zuela: Omnis qui habet zelum legis, statuens testamentum 
exeat post me (2 Mach 2). «Ea giristinoak, giristino izenare-
kin, izana duzuenak, bertze egiteko guztiak utzirik hurbil 
zakizkidate, iarraiki zikizkidate eta egiazko legearen eta 
fedearen mantenatzen eta sostengatzen, lagun zakizkidate.» 
Eta hanbat egin zuen, non bere herria eta ingurunekoak 
ere, hetan sartzera zihoan eritasunetik begiratu baitzituen. 
Eta gero handik hartako herraz eta mendekuz bere iauregi 
ederra erre zioten. Hunelakoak ziren zure aita Iauna eta 
bai bertze aitzinekoak ere. 

Bada eztuzu zuk ere zeure arrazaz ukhatu, etzara zeure 
leiñutik eta ethorkitik hastandu, berezi eta ez aldaratu. Ze-
ren zuk ere Baionako Ipizpiku zinenean, eta bisitan zenen-
biltzanean ikhusirik ezen, elizatik kanpoan zebiltzan iende 
batzuek, nahi zituztela, bere azken finean, gorputza elizan 
sarthu eta ehortzi; zeure bisita hautsirik, Nafarroako hirur 
estatuak bildurik, ioan zinen Gorthera: eta han anhitz tra-
baillu iraganik, kontrakarra izanik, ekharri zenduen, gero 
ere, behar zen erremedioa, eta handik harat, halako desor-
denuen debekatzeko ordenantza eta manamendua. Beraz 
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etzara zu ere, zeure aitzinekoen giristinotasunaren gibela-
tzaile izatu. 

Bada ez eta ohorearen iraungitzaille ere. Aitzitik badi-
rudi ezen zuk xedea aitzinatu duzula, marra iragan duzu-
la, eta Echausko etxearen arropa gorriaz bestitzeko bidetan 
izan zarela. Zeren ezta eztakienik, ezen erregek hartarako-
tzat hautatu eta izendatu zinituela. Eta kolpea huts egin ba-
da ere, eztela zure faltaz edo zu hartako ez gai izanez, 
huts egin, zeren utzirik alde batetara zure merezimendu han-
diak: eta elizari, erregeri eta komun guztiari, anhitz okha-
sinotan egin derauztetzun zerbitzuak eta endrezuak, natu-
ralezak berak ere anhitz donu, dohain, eta abantail suertez 
dotatu, hornitu eta konplitu baitzaitu. Adimendu eder bat, 
memorio handi bat, eta borondate onera, ohorera, eta pres-
tutasunera erori bat, isuri bat, eta eman bat eman baite-
ratzu. 

Baiña zertako sartzen naiz ni itsas hondar gabe hune-
tan? Ezin athera naitekeien oihanean? Zure laudorioen ai-
phamenean? Berak dira bere buruz asko gora mintzO: be-
rak dira bere baithan asko klar eta ozen. Utz ditzadan be-
raz nik hek, hutsik eztagidan. Eta iragaiten naizela aitzi-
na, derradan hutsik egin gabe. Zer ere eskiribatuko baita 
euskaraz, hura guztia, euskaldunen buruzagi bezala, zuri 
dagotzula, zuri zor zaitzula, eta arrazoiñez orai ere zuri pre-
sentatu behar zaitzula. Eta guztiz ere zure zerbitzari ttipi 
hunen trabaillu aphur haur, gerotik gerora egitekoen Iu-
zatzeak, zenbat kalte dakharkeien, zuk hain ongi dakizun 
ponru haur, nori egonen zaika zuri ezpadagotzu? Nork ki-
datuko, no'rk ostatuko du, zuk ezpadezazu? 

Zure gerizan doha: zure itzalaren azpian benturatzen 
da. Errezibi ezazu bada, defenda ezazu, alde zakitza, egio-
zu begitarte. Ediren bedi liburutto hunetan Echaus eta 
Echausen omena eta izena. Zeren halatan eta harekin ba-
tean, ibiliko den lekhu guztietan, burua gora ekharriko du, 
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burupe izanen du eta nehoren guti beldurrik, iendartera, 
bere begitartea, ausartki atherako du. 

Bai ordea ioan zara: lekhuz aldatu zara: hemengo al-
dia egin duzu. 

Egia da, hala da, Eta aldez damu dut, eta aldez atse-
gin. Damu, zeren ezpaitzaika nehori ere handik, niri be-
zanbat kalte ethorri. 

Atsegin. Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zuk zeu-
rea, hain ongi, hain ohorezki eta dohatsuki iragan baituzu, 
esperantza baitut zeruko lorian, Iainkoaren konpaiñian, kre-
dit handiarekin zaudela: eta hortik helduko zatzaizkidala, 
eskua emanen derautazula: eta arranoak, airean dohanean, 
bere umetara bezala, zuk ere enegana begia edukiko duzu-
la. Eta gero nik ere (hemengo aldia egin hurran baitutj, 
Iainkoaren garaziarekin eta zure arartekotasunarekin ba-
tean, zure zorthe ona erdietsiko dudak: eta orduan guztiez 
eskerrak errendatuko derauzkitzudala. Iainkoak hala nahi 
duela. 

Zure zerbitzari ttipiena, eta obligatuena 
P. de Axular (1-5) 

Irakurtzailleari 

Egun batez, konpaiñia on batean, euskaldunik baizen 
etzen lekhuan nengoela, ekharri zuen solhasak, izan zen 
perpausa, etzuela deusek ere hanbat kalte egiten arimako, 
eta ez gorputzeko ere, nola egitekoen geroko utzteak, egu-
netik egunera, biharretik biharrera luzatzeak. Eta on za-
tekeiela, gauza hunetzaz liburu baten, euskaraz, guztiz ere 
euskararik baizen etziakitenentzat, egitea: eta hartan, gero 
dioenak bego dioela eraku«tea. Konpañia berean galdegin 
zen berehala, ea nori emanen zeikan liburuaren egiteko 
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kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi zeizkidan niri ne-
roni aditzeira emaiten, lehenbizian kheinuz eta aieruz, eta 
gero azkenean, klarki eta agerriz, nik behar nituela, egite-
ko hartan eskuak sarthu. Ordea nola ezpainintzen neure 
buruaz fida, desenkusatu nintzen ahal bezanbat. Baiña al-
ferrik, zeren hain zinez eta batetan lothu zeizkidan, non 
ezetz erraiteko bide guztiak hertsi baitzerauskidaten. Eta 
hala deliberatu nuen, buru-eragotzkarri bezala, liburutto 
baten, bi partetan partiturik, gero hunen gaiñean egitera. 

Eta nahi nituzkeien bi parteak elkharrekin, eta batetan 
athera. Baiña ikhusirik zein gauza guti edireiten den eus-
karaz eskiribaturik, gogan behartu naiz eta beldurtu, etzi-
ren bideak asko segur eta garbi, baden bitartean zenbait 
trabu edo behaztopa-harri. Eta halatan hartu dut gogo, 
lehenbiziko parte hunen, lehenik benturatzeko, eta berri 
iakitera bezala aitzinerat igortzeko. Hunek zer iragaiten 
den, zer begitarte izaiten duen, eta nor nola mintzo den, 
abisu eman diazadan. Gero abisu haren arauaz ethorkizune-
rat gobernatzeko: eta bigarren partearen kanporat athera-
tzeko, edo barrenean gelditzeko eta estaltzeko. 

Badakit anhitzek miretsiko duela eta edirenen arrotz 
eta estraiñio, ni lan huni lotzea. Zeren anhitz izan baita 
otainokoan, eta baita orai ere, ni ez bezalakorik, ni baiño 
hunetako gaiagorik, eta anzatsuagorik, ezpaitute guztiare-
kin ere, orainokoan, hunelako materiatan, hunela ausar-
tziarik eta eskudantziarik hartu. Baitirudi ezen asko behar 
lizatekeiela arrazoin haur ene gibelatzeko eta geldi arazi-
tzeko ere. Baiña ene kontra dela dirudien arrazoin hunek 
beronek, ni esportzatzen eta aitzinatzen nau, hunek bihotz 
emaiten deraut, haur edireiten dut nik neure alde eta fa-
bore, zeren enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko 
obrek eta enseiuek, zenbait huts eta falta izanagatik ere, 
badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizun direla, 
eta bat bederak disimulatzeko, ez ikhusi iduri egiteko, eta 
are desenkusatzeko dituela. 
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Badakit halaber ezin heda naitekeiela, euskarako min-
zatze molde guztietara. Zeren anhitz moldez eta diferentki 
mintzatzen baitira euskal herrian. Nafarroa garaian, Nafa-
rroa beherean, Zuberoan, Laphurdm, Bizkaian, Gipuzkoan, 
Alaba-herrian, eta bertze anhitz lekhutan. Batak erraiten 
du hehatzea, eta bertzeak so egitea. Batak haserretzea, eta 
bertzeak samurtzea. Batak ilkitzea, bertzeak ialgitea. Batak 
athea, bertzeak bortha. Batak erraitea, bertzeak esatea. Ba-
tak irakurtzea, bertzeak leitzea. Batak li&kartzea, bertzeak 
afiakartzea. Batak hauzoa, bertzeak barñdea. Batak aito-
nen semea, bertzeak zalduna. Finean bat bederak, bere gi-
sara, anzura eta moldera. Eztituzte euskaldun guztiek le-
geak eta azturak bat, eta ez euskarazko minzatzea ere, 
zeren erresumak baitituzte diferent. 

Bada eskiribatzeaz denaz bezan batean ere ez naiz egi-
teko gabe. Zeren bada hunetan ere diferentzia. Batak eski-
ribatzen du chehero, bertzeak gehero. Batak chedea, ber-
tzeak gedea. Batak ichilik, bertzeak igilik. Batak lachoa, 
bertzeak lajoa. Batak choil, bertzeak joil. Batak kecho, ber-
tzeak kejo. Batak chuchen, bertzeak jugen. Bta hunela ba-
da bertzerik ere zenbait hitz, batak eta bertzeak, nork bere 
herriko edo erresumako arauaz diferentki eskiribatzen bai-
tituzte. 

Ordea zeren ezpaitira hamar bat hitz edo baizen, hune-
la diferentki, eta bi aldetara eskiribatzen direnak: hala-
tan nik ere zenbait aldiz eskiribatukoitut alde batera libu-
ruan barrena, eta bertze aldera liburuaren bazterrean, in 
margine. bat bederak zerbait kontentamendu duen amo-
reakgatik. 

Finean eskiribatze hunen gaiñean, diot ezen, nola la-
tinak bi i eta bi v egiten baititu bat eta hartzen batentzat; 
adjicio, conjicio, vultus, vulnus. Eta espaiñolak ere bi l egi-
ten baititu bat, llamo lloro-. hala euskarak ere bi t egiten 
dituela bat, ttipia, ttipitoa, gizonttoa, haurttoa. Zeren es-
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kiribatzera, txipia, txipitxoa, gizontxoa, haurtxoa ezta ongi 
heldu, euskaraz ongi minzatzen direnen artean. 

Baiña zeren komunzki, hala eskiribatzea, nola minza-
tzea, nori berea iduritzen baitzaika hoberenik eta ederrenik: 
eta ene haur ezpaita zurea bezala, ez, othoi, hargatik ar-
buia eta ez gaitz erran. Hunetzaz ko'ntent ezpazara, egizu 
zuk zeure moldera, eta zure herrian usatzen eta segitzen 
den bezala. Zeren ez naiz ni hargatik bekhaiztuko, eta ez 
mutturturik gaitzez iarriko. Aitzitik haur da nik nahi nuke-
ien gauzetarik bat, ene enseiu aphur hunek kilika zinitzan 
eta gutizia, bertze enseiu hobeago baten egitera eta ene he-
mengo falten ere erremediatzera. Zeren halatan, ez liza-
teke euskara hain labur, eskas eta ez hertsi, nola munduak 
uste baitu, eta baitaduka, dela. 

Orai badirudi euskarak ahalke dela, arrotz dela, ezte-
la iendartean ausart, entregu, bithore eta ez trebe. Zeren 
are bere herrikoen artean ere, ezpaitakite batzuek, nola 
eskiriba, eta ez nola irakur. 

Baldin egin baliz euskaraz hanbat liburu, nola egin 
baita latinez, franzeses, edo bertze erdaraz eta hitzkuntzaz, 
hek bezain aberats eta konplitu izanen zen euskara ere, 
eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek dute falta eta 
ez euskarak. 

Eztut liburutto haur letratu handientzat egiten. Eta ez 
xoil deus eztakitenentzat ere. 

Ez eta, eztitut /jcthiere, eskritura saindua eta doktoren 
erranak ere, hitzez hitz euskarara bihurtzen. Zeren euska-
ra eta bertze hitzkuntzak diferent baitira. Ordea ezta ez 
handik segitzen gaixtoago dela euskara. Aitzitik badirudi 
ezen bertze hitzkuntza eta lengoaia komun guztiak bata 
bertzearekin nahasiak direla. Baiña euskara bere lehenbi-
zikoko hastean eta garbitasunean dagoela. 



GEROren atarian 191 

Baiña euskara eta euskararen minzatzeko eta eskiriba-
tzeko moldeak eta diferentziak utzirik-. zeren hek azala eta 
lorea bezala baitira: har ezazu liburutto hunen fruitua, ba-
rreneko mamia; haur dasta ezazu, haur eskuzta ezazu, 
irakurtzen duzula, ez lehiaz, ez gaingiroki eta ez arbuiatzeko 
kontuan ere. Baiña intenzione on batekin, zeurea, zeurk 
egina baitzendu bezala, eta baldin halatan eta orduan bat 
ere gozorik edo zaphorerik edireiten badiozu, zeren hura 
guztia lainkoaganik heldu baitateke, eta ez eneganik fal-
tarik baizen, hari eskerrak errenda iatzotzu, eta nitzaz ere 
othoitz egiteaz, arren othoi, orhoit zaitezi. Vale. (6-11). 



Giza-bizitza 

Denbora 

Erran beza Aris-
totelek nahi duena denboraz ('Tempus est numerus mo-
tus, secundum prius et posterius*. Arist. 4 Physic). Baiña 
gure kontuko, denbora da lehen, orai eta gero, gauzeen 
ibiltzea, iragaitea eta iragaitearekin batean higatzea eta 
akhabatzea. Denbora bethi doha. Neque quod futurum 
est meum neque quod fuit, dio Senekak (Senec. lib. 6 
Natur quaest). Iragana, eta ethorkizuna eztira gure. Ioana 
ioan, ethorkizuna ethorkizun, presentekoa da gure, eta ez 
bertzerik. 
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Fta~ presenteko haur, hain da guti ezen erraiten baitu 
San Tomasek: De tempore nihil est accipire in actu, nisi 
nunc (S. Thom. 1 p. q. 66 art. 4 ad 4 et 5). Denboratik 
eztugu deus ere, orai bat baizen, iraute aphurra, pontu-
tsu bat, eta ez gehiago. Egia da, ordea, nola pontutsu 
hunek, orai hunek iuntatzen eta iosten bezala baititu el-
kharrekin iragana eta ethorkizuna, ioste hunek orhoitzen 
gaitu iraganaz eta ethorkizunaz ere esperantza emaiten. 
Eta halatan orhoitze hunekin, eta esperantza hunekin ba-
tean, iragana, eta ethorkizuna presentekoarekin lothurik, 
eta bat eginik, etzaiku presentekoa hain labur iduritzen. 
Zeren guztiak elkharrekin bezala, eta bat baillira bezala 
hartzen baititugu. Hala erraiten du Senekak: Longam illi 
facit vitam, omnium temporum in unum collatio (Senec. de 
brevitate vitae. cap. 13). 

Ordea den bezala, eta behar den bezala denboraren 
hartzera, edirenen dugu, deus guti dela, mehar dela eta 
labur. Presentekoa goza dezakegu, ethorkizunekoa desira, 
eta iragana lauda edo auhen eta deithora. Iraganak eztu 
erremediorik, hura ioan da: ethorkizunekoa eztakigu ema-
nen zaikunz: presentekoa hain da guti, labur eta ez deus, 
ezen orai ere, bigarren hitza hasi dudaneko, iragan baita-
teke lehenbizikoa, eta lehenbizikoaren denbora. 

Izatu da erran duenik denbora eztela deus, hartzaz 
orhoitzapenik eta pensatzerik eztenean. Eta halatan lo1 da-
tzanari, etzaikala orduko denbora deus iduritzen, eztuela 
sentitzen, ezpailliz bezala iragaiten zaikala. Zeren orduan 
ezpaitu hartan pensatzen, eta ez gogorik edukitzen. 

Urarekin nahi nuke konparatu denbora. Zeren denbo-
rak eta urak elkharren idurika handi baitute. Ura bethi 
doha, bata bertzeari darraika. Iragana aitzina da, ethorki-
zunekoa gibela dago, eta aitzinekoak aitzinean guti irau-
ten du. Eztu nehork iragan den uretik hartzen, eta ez ethor-
tzeko' dagoenetik ere: aitzinekotik, iragaitean, presentean 
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denean behar da atrapatu. Hala da, bada, eta hala egin 
behar da denboraz ere, presentekoari lot zakitza, hari pro-
betxa zakitza. Zeren bertzela, haize ona denean, bela egin 
gabe gelditzen den untzia bezala, geldi ahal zindezke zu 
ere. (102-103). 

Gaztezaroa 

Badirudi ezen desohore eta laido zaiela oraiko presu-
na gaztei prestuki bizitzea eta bekhaturik egin gabe egoi-
tea. Bere eginbidea, Iainkoari zor dioten zerbitzua, gero-
ko, zahartzeko ordenatzen dute, erraiten dutela: Berdin 
oraino ezta hiltzeko perilik, sendo naiz, gazte naiz, eta gaz-
teak gazte antzu, gazte bezala behar du bizi eta gobernatu. 
Zer lerrake munduak berak ere, baldin oraidanik parti ba-
nengio? Hor heldu da zahartasuna, denbora pausatua, umoa, 
erhokerien utztekoa. Orduan bai, orduan onduko naiz-. or-
duan munduari gibela emanen diot, eta debozinoan sar-
thuko naiz. Baiña anarteraiñokoan dezadan atsegin har, de-
zadan mundua zerbitza: nakion goza: nakion behin, berriz 
bihurtzeko desirarik eztukedan bezala, ase, eta asper. 
Haur da oraiko presuna gazten deliberamendua, haur da 
hekhen gogoa: eta haur da adinean bezala, gaiñerakoan ere 
gazte izaitea, eta azken finean, fin gaitz egiteko perilean 
iartzea. 

Baldin bazina esperantzatan hemendik urthe baten bu-
ruan erdiesteko iaun handi bateganik, zenbait kargu edo 
errenta, ez lizateke erhokeria handia, bitartean, anarterai-
ñoko denboran, iaun haren kontra ibiltzea? Bada are da 
handiagoa zuk egiten duzun erhokeria. Zeren zuk nahi duzu 
hemendik urthe baten buruan, edo gehiagoren, zeure za-
hartzean, ondu, zuk nahi duzu orduan Iainkoarekin adis-
kidetu, eta harenganik anhitz fabore eta garazia erdietsi-, 
eta alabaifia bitartean, anarteraiñoko denbora guztian, zeu-
re gaztetasunean, Iainko haren kontra zabiltza, harekin 
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etsai zara, eta etsai bezala anhitz bidegabe egiten diozu-
la, bizitzen zara. Ha zer bidea eta moldea, zer lausengua 
eta balakua, harenganik zahartzean, endrezu izaiteko, na-
hi duzunaren erdiesteko! 

Zahartzean anhitz balioko duenak, gaztetik behar du 
ezagun eta ageri. Fruiturik izanen duen zuhaitzak, aitzi-
netik behar du loratu. Doktor handi izanen denak, haurre-
tik behar du eskolatu. Gaztean harmarik utkitu eztuena 
zahartzean nola kapitainduko dal Quae in iuventute non 
congregasti, quomodo in senectute invenies? (Eccli 25). 
Gaztean bildu eztuzuna, nola edirenen duzu zahartzean? 
Gaztean luzaro gaizto izatu dena, nola kolpe batez eta la-
burzki onduko da zahartzean? Zeren bertzeak bertze di-
rela (lehen erran den bezala), gazteko usantzak iarraiki-
tzen. ohi zaitea- nehnri. zahartzean. ere^ eta are orduan kar-
gatzenago, iauntzenago eta lehiatzenago zaitza. Bada ba-
dirudi ezen deabrua ere orduan permatzenago dela. (117). 

Zahartzaroa 

Zahartzean begietako bista laburtzen da, btharrietan 
gorreria egiten da : belhaunetan hezueria iartzen da, inda-
rra gutitzen da< aphetitua galtzen da, loa ioaiten da, 
ikhara ethortzen da, larrua zimurtzen da, illea urdintzen 
da, burua karsoiltzen da, hatsa khiratsten da. Finean, pre-
suna zaharra, hotzberatzen, minberatzen, idurikortzen, ha-
serrekortzen, eta alde guztiz on-behartzen eta urrikalki-
zun egiten da: hain urrikalkizun, non baldin nehon ere 
gorputzak narriorik, arrazadurarik, edo falta estalirik bal-
din badu, orduan guztiak agertuko baitira. 

Zertako du beraz Iainkoak halakoa? Munduak eta 
mundukoek beretzat on eztadukatena, bere artean ikhusi 
nahi eztutena, eta konpainietan ere narda zaiena, nahi du-
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zu zuk har dezan Iainkoak bere bestale, maita dezan, be-
sarka dezan? Bere konpaiñian eta lorian errezibi dezan? 
Hoberena behar duenari, eta onik baizen hartzen eztuena-
ri, nahi zeneraukaio zuk gaixtoena bulkhatu? 

Eta gaixto hura, zahar, itsu, maingu, hebain, eri hura 
har baleza ere Iainko miserikordiosak, ez lizateke ez guz-
tiarekin ere halakoa, egiteko gabe. Zeren non da bekha-
tuagatik egin behar den deskargua eta pagamendua? No-
latan zahartzean, hain denbora laburrean eta adin flakoan 
eta erbalean, pagatuko eta sati&fatuko du, hanbat bekha-
turen zorra eta obligazinoa? Hargatik erraiten du San 
Agustinek: Qui sero poenitet, non evadet ignetn purgato-
rii (August. de vera et falsa poenit. cap. 18 Tom 4). Be-
tranduraiño penitenziarik egiten jeztuenak, zahartzeraiño 
Iainkoagana itzultzen eztenak, peril du hoberenaz ere, pur-
gatorioetan luzaro egon beharko' duen, hara gabe eskapa-
tuko ezten, lehenbiziko urthean zamarrik edo arropa fo-
rraturik beharko eztuen. 

Zeren Klimako sainduak dioen bezala, balentia handia 
da egunean eguneko deskarguaren egitea. (Climac. Sca-
la 8 in fine). Eta badio San Mateok ere : Sufficit diei tna-
litia sua (Mt. 6). Egunak berak du bere buruarekin egi-
tekorik asko. 

Nola nahitutzu bada zuk, hanbat egunetako, eta den-
boratako, gaztetasun guztiko bekhatuak, zorrak eta egite-
koak elkhargana bildu eta guztiak zahar denborako begi-
ratu, eta eduki?Eztakusazu zahartzeko manaiua, manaiu 
aphurra dela? Eta adin hark bere denboran egiten dituen 
falten ere erremediatzen egitekorik asko izanen duela? 

Beraz hunelatan, gaztedanik behar da Iainkoa zerbitza-
tu, penitenziatan enplegatu, bekhatuetarik apartatu, eta ez 
gerotik gerora, gaztetik zahartzera, luzatu. (123-124). 
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Luzamendutan 

San Agustinek, frogatuak bezala, anhitz gauza erraiten 
du luzamendutan ibiltzeko po'nru hunen gaiñean. Konta-
tzen du nola bere bizitze gaixtoaren uizteko ingurunera ze-
nean, ibili zen ezin ethenduz, ezin partituz, eta bere bai-
than ezin deliberatuz. Kontatzen du halaber, zenbat tra-
bu edireiten zuen, zenbat gerla egiten zioten bere lagu-
nek, okhasionek eta aztura gaixtoek. Alde batetik desira-
tzen zuen bide onean iartzea, hartara bulkhatzen zuten be-
re ama sainduaren nigarrek, konzientziaren autsikiek, eta 
Iainkoaren manamenduek. Eta bertzetik trabatzen eta gi-
belatzen zuten Ieheneko usantzek, eta guztiz ere emazten 
balakuek, hitz ederrek eta plazerek. Tenaciter colligabar a 
foemina dib. S Confess. cap. t/. Emaztek zedukaten bor-
tizki lothua. Dixeram da mihi castitatem et continentiam, 
sed noli modo.Timebam enim, ne me cito exaudires eta sa-
nares a morbo concupiscentiae, quam extingui (8 Confess. 
cap. 7). Bmaztetarik apartatzea, hain zeikan gaitz eta gai-
tzi, ezen bere othoitzak ere, hetzaz geroko, ethorkizuneko 
egiten baitzituen. Zeren beldur zen, enzun zezan berehala 
Iainkoak, eta bere plazerak, gozatu nahizko desira handi ba-
tekin, bere gogoan zerabiltzanak, gibela ziatzon. Egiteko 
hunetan zebillanean, erraiten zioen Iainkoari: Modo, ecce 
modo, sine paululum (8 Confess. cap. 6). Ha, Iauna, utz-
tazu aphur bat, igurikazu bertze aphur bat, ez lehia, ez 
khexa, ez berantets, sarri naiz zurekin. Hunela erraiten 
zuen, hunela luzatzen zuen. Eta luzamendu hautan zebi-
llala, denbora handia iragan zeikan. Ordea gero ere hura 
asko goiz bihurtu zen, etzen azken ponturaiño egotu. Ai-
tzitik, alde batetik eta bertzetik bere ko'ntuak egiñik, erran 
zioen, deliberamendu handi batekin, bere adiskide bati: 
Ego iam me abmpi, ab ilh nostra spe et ideo servire sta-
tui, ex hac hora, in loco hoc aggredior (8 Confess. cap. 6). 
Nitzaz^ denaz bezan batean, ni kanpoan naiz munduko egi-
tekoetarik, banalorietarik eta esperantza guztietarik, nik 
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hautsi dut munduarekin, egin dut harekikoaz, eta delibe-
ratu dut Iainkoaren zerbitzatzera. Eta orai bereon, pre-
senteon hasten naiz: ezta ia gehiago, geroko gerorik, luza-
mendurik, eta ez ephetan ibiltzerik. Eta hala, erran beza-
la, egin ere zuen. Anhitz luzamendu erabili zuen, baiña 
azkenean guztiak, eta asko goiz, utzi zituen. Baiña guk 
eztugu hala egiten, egunetik egunera gabiltza, bethi pro-
meta, bethi gogo har; eta behin ere ez ethen, behin ere 
ez delibera, eta ez konpli, bethi nahi, beti nagi, nahikun-
de hutsetan, desirkundetan, denbora guztia gal, eta hala 
gaudezilla, heriotzeak atrapa, atzeman eta har. (34). 

Irabazia, gizonaren eragile 

Laborariak fruituen esperantzan, gogotik iragaiten du 
bere lur-lanetako nekea. Merkatariak irabazi ustez, egiten 
du itsasoz eta leihorrez, hain arintki hanbat bide, itzul 
inguru, eta ioan ethorri. Finean irabaziaren esperantza 
hunek, deusen usteak, ernatzen, eta iratzartzen du mundu 
guztia: Hain iratzartzen, non esperantza hunekin, neguak 
uda, eta atsekabeak ere, atsegintasun eta plazentzia iduri-
tzen baitzaizkigu. 

Bada baldin mundu hunetako irabazi aphur baten es-
perantzak, anhitzetan ere, enganaturik utzten gaituenak, 
hain gogotik, hain arindurik eta guti sentiturik, trabailla 
arazitzen bagaitu; zer izanen da arrazoin eragin dezan ze-
ruko loriaren esperantzak, usteak, eta orhoitzapenak? Eta 
zer izanen da halaber, loria haren, irabazi guztien gaiñe-
ko irabaziaren ondoan dabillanaz? Hain gauza handiaren 
esperantzan trabaillatzen denaz? Halakoari, barurtzea, ora-
zinotan egoitea, etsaiari barkhatzea, haragiaren plazeren 
utztea eta finean obra on guztien egitea, iduritzen zaika 
errax eta deus guti. Zeren trabaillu aphur heken gatik, 
sekulako loriaren, hain irabazi handiaren eta pagamendu 
abantaillatuaren esperantzan iartzen baita. 
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Halatan erraiten du San Agustinek: Cum attenderis 
quid accepturus sis, otnnia erunt tibi vilia, quae pateris, 
nec digna aestimabis, pro quibus, illud accipias (Aug. in 
Ps. 36. Tom. 8). Konzidera dezazunean zein pagamendu 
handia emanen zaitzun hemengo trabaillu aphurrakgatik, 
erranen duzu, eztuzula, hain deus gutigatik, hanbat mere-
zi. Zeren trabaillua baita ttipi, labur eta tenporal, eta pa-
gamendua handi, luze eta sekulako. 

Konzidera dezagun beraz pagamendua eta edirenen 
dugu errax Iainkoaren lege saindua. (319). 

Etsaietarik probetxua 

Plutarkok egiten du liburu bat, etsaietarik atheratzen 
den probetxuaz, eta guztietako handiena eta printzipalena 
dio dela, alferren trabailla arazitzea, lotien iratzartzea, eta 
antsikaben ansiatsu eta arduratsu egitea (Plutarc. lib. de 
utilitate ex inimicis capienda). Adiskiden artean garenean 
laxo gara, eztadukagu deusez ere konturik: eztugu gaizki 
mintzatuagatik eta milla erhokeria eginagatik ere antsia-
rik. Zeren baitakigu, ezen adiskide direnaz geroz, hek guz-
tiak estaliko eta onera hartuko' derauzkigutela. Baiña 
etsaien artean garenean, behar dira buru-beharriak ernatu, 
zer egiten eta erraiten den behatu. Zeren nola etsaiak be-
thiere zelatan baitaude, zer ere huts edo falta edireiten bai-
tute, hura berehala harrapatzen dute, eta are batzutan be-
rreturik, airatzen eta kanpatzen dute. Hargatik erraiten du 
San Krisostomok: Saepe vero ab inimicis non minus lucra-
mur quam ab amicis. Cum enim nobis peccata exprobra-
verint, et iam invitos, in ipsorum correctionem excitant 
(Chrys. hom. 13 ad populum Anthio. tom. 3). Anhitzetan 
egiten derakute etsaiek hanbat ongi eta ontasun nola adis-
kideek, eta bai batzutan gehiago ere, Zeren etsaiek geure 
faltak erranez, eta hetzaz eranzute eginez, emaiten dera-
kute okhasino ernatzeko, iratzartzeko, falta eginen emen-
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datzeko, erremediatzeko eta bai are aitzinerat gehiago egi-
tetik ere begiratzeko'. 

Arrazoin hunengatik erran ahal diteke, etzuela egun-
daiño, gure Iaungoikoak nahi izatu akhaba zekizten Is-
raeleko seme hei bere etsai guztiak, baiña ordenatu zuen, 
edo permititu, geldi zekien bethiere zenbait bakhotx eta 
hondar iratzartzeko, ernatzeko, eta alfertzetik begiratzeko. 

Irabazi zutenean Lazedemoniakoek bere fronterako hiri 
etsai bat, mugakide zuten bat, erran zuten Lazedemonia 
hartako bereko gobernariek: Sublata est pubis nostrae pa-
laestra, non habebunt post hac, quibuscum luctentur adver-
sarios (Plutarc. in Aphothe). Egin da gure iende gazteaz, 
eztute hemendik aitzina ihardukitzeko paradarik izanen eta 
ez borrokatzeko etsairik. 

Lazedemoniako hek berek etzuten desegin nahi izatu 
hiri kontrast bat, bethiere bere kontra eta etsai izan zuten 
bat, erraiten zutela, ezen, hiri hura zela, Iuventutis cotem-. 
gaztetasunaren zorrotz-harria, zeren gaztek han bere inda-
rra eta antzea frogatzen, zorrotzten, eta herdoiltzetik begi-
ratzen baitzuten (Plutar. Ibid.). 

Hunen arauaz ihardetsi zuen Kleomenes Sparziako hark 
ere, galdegin zeraukatenean, ea zergatik hala bere mene-
raz gero, etzituen bere etsai Argiboak desegin? Ut habea-
mus qui inventutem nostram exerceant (Plutarc. in Laco.). 
Bztitut desegin, dugun amoreakgatik nork gure iende gaz-
tea zertako den froga dezan. 

Enzun zuenean Publio Nasikak, egotzi zutela Erroma-
koek herritik Anibal bere etsai handi hura. Kartago ere 
hartu zutela, eta hainbertzez, bere ustez, aitzinerat segu-
rean iarri zirela, erran zuen : Atqui nunc in lubrico sumus 
(Plutarc. in Aphothe.). Aitzitik orai gaude egundaiño' baiño 
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linburtzeko eta erortzeko peril handiagoan. Zeren ezpaitu-
gu orai, lehen bezala, iratzartzaillerik eta geure eginbidea-
ren eragillerik. 

Izan zutenean Erromatarrek, dcsiratzen zuten abantailla 
eta garaitia Kartagotarren gaiñean, sarthu ziren konseilluan 
Erromatarrak, ea zer eginen zuten Kartagoko hiri hartzaz 
(Vide August. lib. de civitate Dei cap. 30 tom. 5). Eta Ka-
tonek (prinzipalenetarik bat baitzen) erran zuen guztiak 
desegin, plaundu eta lurrarekin berdindu behar zuela, ze-
ren bere gerla guztiak eta egitekoak hiri hartarik sortzen 
zeiztela, eta hura deseginez gero, bakean eta soseguan ia-
rriko zirela. Baiña Szipion kapitain famatu hark ethorkizu-
nari hobeki behaturik, erran zuen : etzutela neholatan ere 
hiria desegin behar. Zeren baldin desegiten bazuten, gerla 
bat iraungi ustean, bertze handiago bat pitztuko zutela. 
Zeren berehala iendea, alferkeriari, ian-edanari, erran-me-
rranei, eta aisiak dekhazkeien gaixtakeria suerte guztiei, 
emanen zeiela. Eta handik nahastekak, diferentziak, gu-
duak, hauziak, etsaigoak, eta Kartagotarrekikoa baiño ger-
la perilosagoa, bere arthean sorthuko zeiela. Eta hala ger-
thatu zen. Zeren Szipionen konseillua utzirik, hartu zuten 
Katonena, desegin zuten Kartagoko hiria, iarri ziren bere 
ustez bakean. Baiña Szipionek erran zarauen bezala, fite 
berak, eta Erromako hiria ere, beheititu eta erori ziren. 

Egia haur ezaguturik Perikles famatu hark mantenatzen 
zuen bethiere bere herritik kanpoan zenbait gerla. (Plutarc. 
in Pericl.). Eta urtheoro igortzen zituen untziak iendez be-
therik, gerla hartara. Eta hetan bulkhatzen zituen ediren 
ahal zitzan alfer guztiak. Eta gero bizitzen zen bake handi 
batetan. Zeren nola herri guztietan, ohi baita komunzki zen-
bait alfer eta iende galdu, eta hek anhitz kalte eta nahas-
teka egiten baitute, ontasun handia heldu zafka herriari 
halako heken khentzeaz. Nola lurrari ere heldu baitzaika 
probetxu iorratzeaz eta belhar gaixtoen atheratzeaz. (16-18). 
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Alferra eta alferkeria 

Lehenago'ko filosofo batzuek, ez aithortzeagatik egon 
zela behin erev Iainkoa alferrik, erran zuten, mundu haur, 
Iainkoa bera bezala, eterno zela eta haste gabe. Zeren 
bertzela mundua egin arterainoko bitartean alfer egon 
beharko zuela Iainkoak. Baifia ez mundua da eterno, eta 
ez haste gabe, eta ez hargatik egotu Iainkoa egundaiño al~ 
ferrik. Zeren badu, eta bazuen lehen ere Iainkoak, mun-
duaren egitea eta gobernatzea baiño obra handiagorik: no-
la baitzen, eta baita, bere buruaren kontenplatzea, onhes-
tea, eta bai bertzerik ere anhitz. Ordea filosofo hek eman 
zuten hartan bere ahal guztiaz aditzera gauza gaixtoa eta 
perilosa zela alferkeria, Iainkoa baithan edireiten zela ez 
aithortzeagatik, erran baitzuten erhokeria handi bat, Iain-
koa bera bezala, mundua ere etemo zela eta haste gabe. 
Eta pontu batean, mundua haste gabe zela erraitean, huts 
egin bazuten ere, ordea bertzean, alfertasuna gauza gaix-
toa, perilosa, eta nork bereganik egotztekoa zela erakuste-
an, etzuten hutsik egin. Zeren hain da gauza galdua eta 
galgarria alferkeria, non naturalezaren beraren ere kontra 
baita. Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum (dio 
Iobek) (Job. 5). Gizona sortzen da trabailluko, eta hegazti-
na aireko. Nola hegaztinari emaiten baitzaitza hegalak, ai-
ratzeko, eta hegaldatzeko: hala gizonari ere emaiten zaitza 
eskuak trabaillatzeko. 

Munduko gauza guztiek kondenatzen dute alferra. Ze-
ren hartzaz bertze guztiek enplegatzen baitute bere den-
bora, zertako eginak baitira hartan. Iguzkiak arraizoñekin 
erran ahal diazaio beranduraiño ohean datzanari: zerk ara-
tza hor alfer-nagia? Nik atzo, hik baiño bide gehiago ira 
gan nian, inguratu bainuen mundu guztia, eta orai ere, 
hi baiño goizago iaki nauk. Zuhaitzek ere erran ahal deza-
kete.- eztakusazue nola gu ezkauden behin ere geldirik eta 
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ez alferrik? Nola hazten, handitzen, loratzen eta geure den-
boretan eta sasoiñetan fruituz bethatzen garen? 

Bada animelia adimendurik eztutenek ere, behintzat 
erleek eta xinhaurriek, arrazoiñekin erranen derakute, beha 
diazegula, heken nekeak, trabailluak eta ioan-ethorriak 
konsidera ditzagula, eta halatan agian, ahalketurik bedere, 
geure eginbidearen egitera, eta trabaillatzera, ernatuko eta 
erdutuko garela. 

Erleak, hain gauza ttipiak, eta flakoak, bethatzen du 
mundua eztiz eztitzeko, eta ezkoz argitzeko. Eta gaitz li-
zateke kontatzea nola gobernatzen diren erleak elkharren 
artean; nola duten bere erregea, eta obeditzen duten; nola 
zaharrak kofauean barrena, etxeko lanen egiten, egoiten 
diren; eta gazteak, bere mantenuaren eta bizikaien garra-
ion, kanpotik hari diren; nola duten bere athal-zaiña, eta 
behar ere bai. Zeren eztiari, nola baita gozo, eta izena 
duen bezala, ezti, anhitz; baitarraika, eta baitzaika aiher. 
Nola trabaillatzen direnek, trabaillatzen eztiren alferrak 
eta nagiak, ezten kolpez egotzten dituzten bere konpaiñia-
tik. Expellunt ab alvearibus pigras (Plin.). Eta nola bertze-
rik ere anhitz gauza egiten duten, eta guztiak hain orde-
nantza handiarekin, non baitirudi ezen eztela erregerik, be-
re erresuma hain ongi gobernatzen duenik, nola erleek be-
re erregearekin batean trabaillatuz, gobernatzen baitute 
berea. 

Bada xinhaurriaren gobernuaz, zuhurtziaz, trabailluaz, 
ethorkizuneko egiten duen probisioneaz, hornizoiñaz, eta 
biltzen duen mantenuaz, nork zer erranen du? Nork eztu 
miretsiko, eta gogoeta eginen? Spiritu Sainduak berak igor-
tzen gaitu animalia ttipitto hunengana, zer egin behar du-
gun ikhastera, erraiten duela: Vade ad formicam, o piger, 
et considera vias ejus, et disce sapientiam quae, cum non 
habeat ducem nec praeceptorem, parat in aestate cibum 
sibi (Prov. 6). Zoaz, nagia, xinhaurriagana, eta konsidera 
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itzatzu haren bideak eta bidexkak, ioan-ethorriak eta itzul-
inguruak, nekeak eta trabailluak, eta ikhasiko duzu zuk 
ere nola behar duzun aitzinerat eta bethiere bizi, ibili eta 
gobernatu. Hark erakuslerik eta kidaririk gabe, berak bere 
buruz biltzen du udan, neguaren iragaiteko behar duen 
mantenua, bazka eta bihia. Eta bihi hura gordetzen du lu-
rrean barrena, berak eginikako ganbaretan, eta bihi-tegie-
tan. Eta hain da zuhur eta goithatu, ezen kanpoan deus 
ezin izanez, bere bilduetara, bildu behar duenean, lehenik 
hozitu behar duen buratik hasten baitzaika bihiari-. zeren 
bertzela sor liteke bihi hura, buztan liteke, belhar bihur li-
teke; eta gero handik harat, alfer-lan gertha lekidakaio be-
re leheneko zuhurtzia guztia. 

Are gehiago, hozidurak ianez gero ere, lurraren humi-
durak, eta hezetasunak, gaiñerakoa ustel eztiazon, athera-
tzen du noizik behin kanporat, airatzera eta iguzkiztatze-
ra: eta orduan denbora onaren seiñalea dateke. Eta hala-
tan eta hala iragaiten du xinhaurriak bere negua: eta era-
kusten dio bat bederari nola eta zer moldez behar duen 
mantenatu, gobernatu eta alferkeria guztiak utzirik, bere 
denboran trabaillatu. (20-22). 



Kristau bizitza 

Bi bideak 

Ifernuko bidea dadu-
kanak, badirudi eztuela halako atsekaberik, persekuzionerik 
eta kontrarik izaiten, eztuela halako gerlarik eta egitekorik 
sentitzen. 

Zeren bere gogoak eta haragiak diotsan bezala. bide 
zabalaz, bere aisiara baitabilla. Halatan erraiten du San 
Mateok: Lata porta et spatiosa via est, quae ducit ad 
perditionem et multi sunt qui itutant per eam. 
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Athea, athe zabala, eta bidea ere bide handia eta es-
paziotsua da ifernurat dohana; eta anhitz ibiltzen da bide 
hartan, eta bai athean ere sartzen: bada han oin-hatza 
franko, eta ez konpaiñia eskasik. 

Eta ifernuko bidea gaixtoek daramatena, deitzen da 
handia eta zabala, zeren hartan dabiltzanak, ezpaitira 
erregelaz bizi eta ez ordenanlzaz. Eztute hek bertze erre-
gelarik, bere borondatea baizen; eztaude legearen azpian, 
legea da heken azpiko. Bidea huts eginak, errebelatuak da-
biltza: eta hala dabiltzanak, nondik nahi den dabiltza, 
hekentzat guztiak dira bide, guztiak dira zabal. Eta nola 
zabal baitira eta laguna ere franko baitute, plazer zaie, be-
re errebelamendu guztiarekin ere, bide zabal hartan ibil-
tzea. 

Plazer da mihiaren anhitz arnegu eta iuramentu egiten 
duela, nahi duen bezala minzatzera utztea. Plazer da igan-
detan eta bertze bestetan, solhasean, ian edanean, iokoan 
eta atsegin hartzen, mezaz, bezperaz eta orazinoz kontu-
rik egin gabe, denboraren iragaitea. Plazer da haragiak ki-
likatzen zaituenean, berehala zeure desiraren konplitzea. 
Plazer da bidegabe bat egiten deratzutenean, mendeka-
tzea, ordaiñez ordain, moneda berean pagatzea. Plazer da, 
bere edo bertzeren eskuen artean, zerbait erabiltzea, eta 
alfer eta aise, ebatsiz izanen bada ere egoitea. Plazer da 
ohe onean eta garbian etzatea. Plazer da ez barurtzea, on-
gi iatea, hobeki edatea, eta barazkari onagatik, afari hobea-
ren ez utztea. Finean plazer, plazent eta atsegin da, be-
re gogoak eta aphetituak diotsan bezala, bide zabalaz ibil-
tzea. 

Ez ordea ezta plazer eta ez atsegin, baiña gaitz eta 
penos da, parabisuko bide meharraren edukitzea; mana-
mendurik hautsi gabe, bethi artez ibiltzea eta bizitzea. 
Gaitz da mihiaren ongi gobernatzea, linburtzetik begira-
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tzea, eta bertzeak zutzaz mintza litezin, nahi zendukeien 
bezala, zu ere hetzaz minzatzea. Gaitz da bidegabe bat 
egiten deratzutenean, barkhatzea: gaizki erraiten deratzu-
nari ez ihardestea, zeure eskuan duzularik, ez mendeka-
tzea. Gaitz da, haragiak tentatzen zaituenean, gaietan eta 
okhasinoetan zarelarik, zeure buruaren bortxatzea, desira-
ren ez konplitzea. Gaitz da tratuetan eta salerosietan, bethi 
egiaz ibiltzea; bertzerena eskuan darabillazularik, ez ku-
tsatzea, errotan irinik ez lotzea. Gaitz da zur baten gai-
ñean, zeure ohe ona utzirik, eta larru arras zilizio bat, 
zerdazko gerriko bat harturik etzatea eta ibiltzea. Gaitz 
da barurtzea, ianhari ona, edari hobea, eta aphetitu ere 
duzularik, guztien lainkoagatik utztea. Finean gaitz da eta 
penos da munduan garelarik munduan ezpaikina bezala, 
munduaz konturik egin gabe, lainkoaren borondateari 
errendaturik egoitea; haren manamenduen arauaz, haragiz 
ezpaikina bezala, bethi spiritualki bizitzea. 

Bta alabaifta gaitzago bada ere, haur da parabisura ioai-
teko bidea, haur da han sartzeko athea. Beraz orai badiru-
di ezen eztela gaitz, galdez gauden egitekoari ihardestea. 
Zeren iduriz frogatu baitugu asko klarki, errazago eta pla-
zentago dela ifernuko bidea parabisukoa baiño, parabisu-
koa hain gaitz denaz geroztik. 

Baiña guztiarekin ere aihertzen naiz erraitera, eta 
erraiten dut, parabisuko bidea errazago, plaunago, eta pla-
zentago' dela, ifernukoa baiño. Eta ifernura ioaiten denak, 
pena eta trabaillu gehiago iragan behar duela, are mun-
du hunetan ere, ifernura ioaiteko, parabisuratzen denak, 
parabisuratzeko baiño. 

Eta hartarakotzat froga dezagun lehenik, erraz dela 
parabisuko bidea, eta gero frogatuko dugu, errazago dela 
ifernukoa baiño. (310-311). 
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Kofesioa 

Nola anhitz presuna baita, kofesatzera herabe duenik: 
nagi eta loti denik, halakoen iratzartzeko, nahi nuke ka-
pitulu hunetan eman zenbait arrazoin, eta erakutsi, zen-
bat probetxu dakharkeien maiz kofesatzeak, eta kalte gu-
titan egiteak; hek konsideraturik bat bedera maiz kofesa-
tzera, eta bere eginbidearen egitera, erna dadin amoreak-
gatik. 

Lehenbiziko arrazoiña. Maiz behar da kofesatu. Zeren 
kofesatzeak emaiten dio1 bekhatutan dagoenari, bere be-
khatuen barkhamendua: garaziarik eztuenari, garazia eta 
garazia duenari, eta saindu denari, berretzen dio, eta han-
ditzen, bere leheneko garazia, eta saindutasuna. 

Ordea erranen du hemen zenbaitek. Nolatan ahal da 
teke hori horrela? Nolatan kofesatzeak berret ahal deza-
ke, eta handi, leheneko garazia, eta saindutasuna? Zeren 
kofesatzera heldu dena bekhatutan dago, zeren hala ez-
palego, ezluke zer kofesaturik. Beraz etzuen lehen gara-
ziarik, eta ez saindatasunik, eta baldin ezpazuen, erran 
ahal diteke, kofesatzeak emaiten duela. Bada ordea erran 
diteke berretzen duela, eta erran ere ongi, eta egiazki. Ze-
ren anhitz ethortzen da kofesatzera, bekhatu mortalik ga-
be, eta bekhatu mortalik eztuena, Iainkoaren garazian da-
go, Anhitz presuna prestu, anhitz iende debot, eta saindu, 
edireiten da munduan, eta hek maiz kofesatzen dira. Ze-
ren bekhatu mortalik ez izanagatik ere, badute zenbait 
benial, eta benialak asko dira kofesatzeko. Eta nola be-
nialak asko baitira, eta baitakusate ezen, kofesatzeak, tra-
burik eztenean, iratxekitzen dioela bethiere zenbait gradu, 
leheneko garaziari, halatan berretura hura, eta benialen 
ere barkhamendu erdietei nahiz, kofesatzen dira hain 

maiz. 
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Eta ongi egiten dute hala egiteaz, zeren hain da gau-
za handia, eta estimatzekoa, kofesatzeaz erdiesten den ga-
razia edo' garaziaren berretura, non hartarik den gradu-
rik ttipienak ere, mundu guztiak baiño gehiago balio bai-
tu: eta bertze munduan ere, hemendik garazia gehiago 
eramaiten duenari, loria gehiago emanen baitzaika. Beraz 
maiz behar da kofesatu. 

Are gehiago maiz behar da kofesatu, bigarren arra-
zoiña. Zeren maiz kofesatzeak arintzen, gutitzen, eta la-
burtzen du purgatorioetako pena, eta pena hetan egon 
behar den denbora. Kofesatzen denari, kofesatzen den guz-
tiaz, ongi kofesatzen bada, barkhatzen zaika, eta gutitzen 
bere zor duen penatik parte bat. Eta hain maiz kofesa 
ahal diteke, eta hain ongi, non guztia pagaturik, hartze-
ko dun ere gertha baititeke, lehenagoko saindu handi, maiz 
kofesatzen ziren hek, gerthatu ziren bezala. 

Eta purgatorioetako penen bortitztasuna konsideratzen 
duenak, eta han iragan behar diren pena hek, maiz kofe-
satzeaz, arintzen direla dakienak, segur da, akhusatuko 
duela bere nagitasuna eta egiten den baino maizago, ko-
fesatuko dela. Zeren mundu hunetako pena guztiak elkha-
rri iratxekirik ere, ezpaitira deus, purgatorioetan den pe-
narik ttipienarekin konparaturik. Beraz maiz behar da ko-
fesatu eta kofesatzeaz, pena heken iraungitzera, eta guti-
tzera enseiatu. 

Are gehiago hirurgarren arrazoiña: maiz behar da ko-
fesatu. Zeren maiz kofesatzeak haserretzen du Deabrua, 
eta are erhoturik, eta zoraturik bezala, zer hari den, eta 
zer egin eztakiela, ibentzen du. 

Bekhatuak kofesatu gabe, denbora luzeaz bere baithan 
barrena gorderik, eta estalirik dadutzana baithan, esku 
handia du Deabruak, nabusi da harentzat. Baina egin, eta 
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berehala agertzen, eta kofesatzen dituenari, beldur zaika, 
gogan behar zaika, etzaika sobera fida. 

Ikhusten duzunean ezen presuna bat dela erasle han-
di, minzatzaile, aha-zabal, hitz mitzti, elha berriti, eta sa-
lhati, eztiozu halako'ari sekereturik fidatzen. Zeren Spiri-
tu Sainduak dioen bezak: Qui denudat arcana amici, fi-
dem perdit (Eccli. 27). Adiskidearen sekeretuak biluzten, 
agertzen, eta salhatzen dituenak, galtzen du nehork haren 
baithan ahal dukeien sinhestea, eztu merezi nehor fida 
dakion. Hala bada Deabruak ere, dakusanean ezen, eragi-
ten derauzkitzun bekhatuak ixil, eta sekeretu eduki bazi-
nitza, nahi bailluke, zuk berehala kanporatzen dituzula 
kofesorari erraiten, eta agertzen derautzatzula, galtzen du 
zure baithan zuen sinhestea, eta fidantzia. Ikhusirik ezen 
haren iduriz hitz mitzti, eta salhati zarela, utzten zaitu, 
etzaitu handik aitzina hanbatean tentatzen, eta ez bekhatu 
egitera narritatzen. Zeren berdin baitakusa eztuela probe-
txurik; hark egiten duen guztia, zuk berehala kofesoraren 
aitzinean desegiten duzula. 

Gutitan kofesatzen direnak dira deabruaren gogara-
koak, hek dira haren zerbitzari finak, eta leialak: hek di-
ra haren sekretariak, haren bekhatu sekeretuak, sekeretu, 
denbora luzeaz edukitzen dituztenak. 

Bada halako nabusi gaixtoaren sekretari, eta zerbitza-
ri ez izaiteagatik, hari damu egiteagatik, eia gure baithan 
ahal dukeien fidantzia ere galdurik utz gaitzangatik, behar 
da lehen baiño lehen, behar da maiz kofesatu. 

Are gehiago, laugarren arrazoiña, behar da maiz ko-
fesaru. Zeren maiz kofesatzen dena baithan, eztira be-
khatuak hala gogortzen, eta ez finkatzen, eztira hala 
errotztatzen, eta ez hain barrena sartzen. 

Erranen duzu. Iende batzuk kofesatzen dira maiz, eta 
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bai halaber maiz ere leheneko bekhatuetara bihurtzen: 
eror, eta iaiki dabiltza; garbitu bezain fite likitsten dira. 
Zer probetxu da bada halako kofesatzeaz, iaikitzeaz, eta 
garbitzeaz? Zer probetxu den? Bada bai probetxu. Zeren 
baldin maiz erortzen badira, halaber maiz iaikitzen dira: 
baldin maiz egiten badute bekhatu, halaber maiz erreme-
diatzen dute. Eta erremediatu duten bitarte hartan, iaiki-
ak, eta garbituak daudenean, dei ditzake Iainkoak, hil di-
tezke orduan, eta bai halaber halatan salba ere. Eta hala 
batean eror, eta bertzean iaiki dabillanak, peril badu ere 
galtzeko, ez ordea hanbat, nola bethiere eroririk datzanak. 
(344-346). 

Esperantza faltsoa 

Zeren Iainkoa den bihotz bera, eta miserikordios, ezta 
ez hunetarik hartu behar okhasinorik eta ez eskudantzia-
rik bekhatu gehiago egiteko. Zeren haur lizateke kontra 
pozoinaren pozoin egitea: Iainkoaren miserikordiaz eta on-
tasunaz kontrara usatzea: eta bai miserikordiarik ezten le-
khuan ere, oiñen permatzeko, perilean iartzea. Badira bi-
sera batzuk, begi-ordethaillu batzuk, zeiñek gauzak diren 
baiño handiago, iduri arazitzen baitituzte. Eta gertha dite-
keien kasua da halako biserekin zubi batetarik iragaiten za-
rela, zubia den baiño handiago iduriturik, eta zubirik ezten 
lekhuan oiñak emanik, eror baitzindezke zubi azpiko ho-
sinera, eta han itho, eta honda. Bada zeruko loriara ira-
gaiteko zubia, miserikordia da : eta baldin miserikordiaren 
zubi hunetarik iragan nahi baduzu zuk ausartkiegi, fida-
tukiegi, esperantza erho baten biserak iauntzirik, eta idu-
riturik ezen zeren zaren giristino, eta Iainkoa ere den mi-
serikordios, hargatik beragatik ere, salbatuko zarela, enga-
na ahal zindezke eta miserikordiaren zubirik ezten lekhuan 
esperantzaren oiñak ibenirik, iustiziaren hosinean eror ahal 
zindezke. Zeren Iainkoaren miserikordia infinituki handi 
izanagatik, ezta ez aditzen, eta ez handik segitzen, handi-
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tasun hark zuri bekhatu egiteko okhasinorik eman behar de -
ratzula. Non sic est Deus misericors, ut sit iniustus, dio 
San Augustinek (August. in Ps. 39). Ezta Iainkoa halako 
moldez miserikordios, non iustiziari bide gaberik egin 
diazon. 

Badio halaber San Agustinek: Puniamus nostra peccata 
si quaerimus misericordiam Dei. Non potest Deus misere-
ri omnium operantium iniquitatem, quasi blandiens pecca-
tis et non erradicans peccata (August. in Ps. 58). Gaztiga 
ditzagun geure bekhatuak, dagigun hetzaz penitentzia, bal-
din nahi badugu erdietsi Iainkoaren miserikordia. Zeren 
Iainkoak ezin barkha diazaio bekhatoreari, bekhatutan da-
goeiño, hetan atsegin hartzen dueiño, hetarik apartatzera 
delibera arteiño. Ezta Iainkoaren miserikordia hain aitzina 
heltzen, eta ez hedatzen. Eta ez hedatze haur, gauzaren 
ezinkizunetik heldu da, eta ez miserikordiaren eskastasune-
tik. Ezta erraiten miserikordios dela Iainkoa, zeren bekhatu-
tan dabillanari, hala dabillaino, eta ibiltzeko gogo dueiño, 
lausengatzen eta barkhatzen dioen. Baiña erraiten da mi-
serikordios dela, zeren bere bekhatuak behar den bidean 
utzirik, behar den bidean ethortzen zaikanari, eta bere 
ahala egiten duenari, ezpaitio faltatzen, eta ez barkhamen-
durik ukhatzen. Eta asko da haur eta hunela egitea mi-
serikordios izaiteko. 

Enzuten duzunean, bihotz bera eta miserikordios dela 
Iainkoa, ategin hartzen duzu, eta enzunagatik gaitz, go-
gor eta iustiziati ere badela, eztuzu konturik egiten. Bada 
Eskritura Sainduan, Iainkoak prometatzen dituen fabore 
handi, ezti, gozo, miserikordiazko hek, iustuentzat, ongi, 
artez, eta prestuki bizitzen direnentzat dira : eta meha-
txuak, kheiñadurak, iustiziaren garratztasunak eta gazti-
guak gaixtoentzat, zure eta zu bezalakoentzat. Zer erhoke-
ria da bada haur, zuretzat diren mehatxuez, eta gaztiguez ez-
tagizun konturik, eta zuretzat eztiren miserikordiazko so-
lhasez har dezazun atsegin? Miserikordia iustuei, zu ez be-
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zalakoei dagote. Eztuzu zuk bekhatutan zaudeiño hartan 
parterik, eta ez ikhuskizunik: eztuzu orduan Iainkoa mise-
rikordios dela enzunagatik, zer bozturik. Zeren orduan, 
iustizia bai, baiña miserikordia ezta zurekin mintzo, ezta 
orduan zure. Aparta zaite bekhatutik eta izanen da zure: 
aparta zaite bekhatutik eta izanen duzu parte. Baiña anar-
teraiño, bitartean, iustizia edukazu zeuretzat, eta utzazu 
miserikordia, bere bekhatuetarik apartatzen direnentzat. Ze-
ren bertzela debekuan nahi dituzu eskuak sarthu, bertze-
ren zuzena nahi duzu zeuretu eta goratu. (94-95). 

Haserrea 

Anhitz gauzak egiten derauka giristinoari gaitz eta kal-
te, eta hetarik bat da, eta are buruzagietarik, hira, kole-
ra, haserretasuna, mendekatzeko desira desordenatua. Hu-
nek arima eta gorputza zaurtzeintu, hunek biak eritzeintu, 
egunak laburtzeintu, eta muga baiño lehen, illeak ere ur-
dintzeintu. Hala emaiten du aditzera Spiritu Sainduak: 
Zelus et iracundia tninuit dies, et ante tempus senectam 
adducet cogitatus (Eccli. 30). Hunen arauaz eta ereduz 
erraiten du Senekak ere.- Vitanda est ira, non solum mo-
derationis causa, sed sanitatis (Senec, ep. 18). Begiratu 
behar da sobera haserretzetik, alde egin behar zaika hira-
ri, begia eduki behar zaika kolerari: eta ez, ez, prestuki 
eta onhetski bizitzeagatik beragatik, baiña bai gorputzeko 
osasunagatik ere. Zeren haserretasunak, mendakatu nahiak, 
barreneko hegigoak, irakidurak, hudigoak, gorrotuak, ko-
rromioak, eta herrak, arimari eta gorputzari egiten deraue 
kalte, biei senti arazitzen deraue, biak eritzeintu. 

Eta halatan presuna hirosak, erreak, eta haserrekorrak, 
ez ohi du, begi orde anhitz higatzen, eta ez komunzki be-
re umen umerik ere bere ingurunean ikhusten. Zeren bere 
barreneko koleraren suak eta irakinak, errai guztiak erra-
tzen, elkhortzen, eta idortzen baiterautza. Eta hala ikhusi-
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ko duzu, bere egitez iauzkor, eta mendekos diren presu-
nak, baldin berehala bere desiren arauaz mendekatzen ez-
padira, egosten eta desegiten direla. Eta baldin halaber 
mendekatzera, eta eskuen odolztatzera gertha badakie, ge-
ro ondotik dolutuak, eta atsekabeztatuak dabiltzala. Hala-
ko suertez, ezen nola nahi den dela, nahiz mendekaturik, 
eta nahiz mendekatu gabe : nahiz bere gogoak histurik, eta 
nahiz histu gabe, ezta halakoentzat damurik, atsekaberik 
eta asaldurik baizen. 

Eta ezpere beha iazozu heserretua dabillan bati, nola 
mintzo den, nola ahotik habuiña darion, begietarik iharrak 
iauzten zaitzan, lurra ostiko ioiten duen, ethortzen zaitzan 
arartekoez eztuen konturik egiten: eztioen nehori ere oho-
rerik ekhartzen (Vide Chysost. 4 T. 3). Aitzitik erho ba-
tek bezala, aitzin gibel behatu gabe : ethorkizunaz kontu-
rik egin gabe, guztiak gezurztatzen dituen, desohoratzen 
dituen: bulkhatzen dituen: hil nahi dituen. Beha iazozu 
bada halako bati eta zentza zaite haren baithan. Zeren ia-
kizu ezen zerori ere, haserre zarenean, hala zarela, erho 
zarela, itsu zarela, hordi bat bezala irrigarri zarela. 

Presunak, haserre denean, badirudi eztirudiela lehena. 
Hargatik abisatzen zituen Platonek bere diszipuluak, har 
zezatela, haserre zirenean, mirail bat bere aitzinean, eta 
hartan ikhus zitzatela bere buruak. Eta erraiten du Sene-
kak ere: Quibusdam profuit aspexisse speculum, perturba-
vit eos tanta mutatio sui (Fulgent. lib. 7 cap. 2, Senec. li. 
2 de ira cap. 36). Batzuei on egin izan deraue, haserre zi-
renean, bere buruen miraillean ikhusteak. Zeren han da 
ezagun, nola kolerak bat bedera muthatzen, eta lehen ze-
na eztirudiela ibentzen duen. Eta badio San Krisostomok 
ere: Quod si iratus seipsum intueri posset, nulla alterius 
indigeret admonitione, nihil enim irato turpius (Chrysost. 
Hom. 25 in cap. 3 Joan. Tom. 3). Baldin presuna hase-
rreak, haserre denean, ikhus albaleza bere burua, ez Iuke 
ez berriz haserretzeko, bertze abisuren beharrik: zeren or-
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duan hain da itsusi, non itsutasun hark berak begira bai-
Ilezake, aitzinerat gehiago haserretzetik. Koleran dagoenak 
hanbat erhokeria egiten du eta erraiten, non hari bere 
plazerera beha dagokana, ahalketzen baita erhokeria 
heken ikhusteaz eta enzuteaz. 

Eta halakoak berak ere, bere baithara dadinean (zeren 
koleran dagoena eztago bere baithan), nork erranen du, 
zenbat damu, eta atsekabe izanen duen? Zein ondore gaix-
toa edirenen duen? Zein on-behar, eta triste geldituko 
den? Orduan gogoratzen zaika ikhusi dutela bere adiski-
dek, eta bai etsaiek ere, guztiak beha egotu zaitzala. Eta 
hark bere koleran egin dituen desordenuez, eta erhotke-
riez, adiskidek hartu dutela damu, eta atsekabe, eta etsaiek 
atsegin eta plazer. Orduan erreko da bere baithan barre-
na, despitatuko da, tristetuko da, malenkoniatuko da. Eta 
guztiz ere, baldin bere haserre hartan kolperik egin badu, 
barber beharrean nehor ezarri badu, edo bere hitzetan 
nehork bahirik hartu badio. Han dira zinak, eta minak, 
han dira kexadurak, izerlekak, hats-beherapenak, intzirinak, 
eta maradizioak. Orduan iartzen da bere buruarekin go-
goetan, erraiten duela San Krisostomoy dioen bezala: Et 

,quid mihi pugna opus erat? 

Quid in iniuriis? Quid conteniionibus? Haec et illa 
pereant, et his omnibus terrenis maledicunt, qua ipsis dis-
cordiae materiam praebuerunt (Chrys. Hom. 4. Tom. 3). 
Zer mengoa nuen nik, egiteko hautan sartzeko? Diferen-
tziatan ibiltzeko? Hitz gaixtorik erraiteko? Kolperik emai-
teko? Fin gaitz dagitela hunelako egitekoek, ni hunela 
egitekotan ibeni nautenek. Baldin ez nagoenean, banengo, 
begira bide nindeke, berriz hunela itsutzetik, erhotzetik, 
minzatzetik, eta egin naizen bezala iauztetik, eta kolera-
tzetik. Hunela minzatzen da hotztu denean, hunela bere 
buruaz arrenkuratzen da, haserredura ematu denean. 

Haur da koleraren ondorea, ihardukitzearen fruitua: 
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arimaren galtzea, gorputzaren desegitea, eta tristura handi 
baten azpian damuztaturik ibentzea, eta utztea. (187-188). 

Jainkoa, pozgarri 

Ikhusiko duzu saindutto bat zokho batean nigarrez, 
eta hats-beherapenez, orazinotan dagoela: eta ikhusiko du-
zu halaber orazinoz, eta debozinoz konturik egiten eztuen 
bat, bethiere iend'artean, iokoan, dantzan, eta atsegin har-
tzen dabillala. Bada orai zuri idurituko zaitzu ezetz, baiña 
zokhoan orazinotan dagoen hark, beroago, eta alegerago 
du bere baithan barrena bere gogoa, munduko atseginetan 
dabillanak baiño. Zeren Iainkoak bere garaziaz, eta fabo-
rez debozinotan dagoenaren nigarrak gozatzen, eta za-
phoratzen baititu: eta berak ere nigar hetan ondore on 
bat edireiten baitu. Halakoagatik erraiten du San Agus-
tinek: Semper doleat, et de dolore gaudeat (Agust. de 
vera & falsa poenitentia cap. 13 in fine. Tom. 4). Beu be-
thi dolore, eta doloreaz gozo, eta zaphore. 

Ikhusten duzunean presuna bat bere bekhatuen dolore 
hutsez, nigarrez dagoela, uste duzu ezen presuna hura 
triste dela, baiña enganatzen zara: zeren alegera da, eta 
alegeraz nigar hek egiteintu. Zeren San Anbrosiok dioen 
bezak: Non solum dolor lachrymas habet, habet et laeti-
tia lachrymas (Ambros. de obflu fratris orat. 4. Tom. 5). 
Bztira ez nigar guztiak doloretik heldu, badira alegrian-
tzatik heldu direnak ere. Presuna iustuen hats-beherape-
nak, orazinotan, eta penitenzietan daudenen nigarrak, ale-
griantzatik heldu dira. Nigar hek, arrosak dira elhorrien 
artean. Egur hezeak egiten du gar, eta egiten du nigan 
sua datxeka, eta ura dario. Hala bada presuna iustuak ere 
berthutezko obretan egiten du nigar, eta egiten du irri: 
badu trabaillu, eta konsolamendu, badu tristura, cta ale-
griantza: kanpoan tristura, eta barrenean alegriantza. Eta 
barreneko alegriantza hark, garaitzen du kanpoko tris-
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tura. Zeren tristura hura bere nahiz, eta borondatez, eta be-
re probetxutan bartzen baita, eta haren ondoan alegrian-
tza uste baitu. 

Halakoagatik erraiten du Elizak ere; In labore re-
quies, in aestu temperies: in fletu solatium. Trabailluan 
pausua: beroan freskura, nigarrean konsolamendua. Hala-
ber halako'agatik erraiten du David sainduak: Labores 
manuum tuarum quia manducabis (Ps. 127). Bere es-
kuen trabailluak ianen dituela. Trabaillatzen denak, bere 
trabailluaz izaiten duen irabazia, iaten ohi du, eta ez tra-
baillua bera. Eta alabaiña erraiten du Errege Davitek, pre-
suna iustuak trabaillua bera ere iaten duela. Eta arrazoi-
nekin erraiten du hala (Vide August. super hunc ps.). Ze-
ren iustuak trabaillu hartan ere, ianhari gozo baten iatean 
bezanbat atsegin hartzen baitu. Giristino onak iaten ditu 
mundu hunetan bere trabailluak, eta bertze munduan. 
trabailluaren irabaziak eta fruituak. Zeren trabaillu hetan, 
barurtzean, orazinotan egoitean, eta nigar egitean ere, 
epherki iatean baiño atseginago hartzen baitu. 

Fuerunt mihi lachrymae meae, panes die ac nocte, dio 
Profetak (Psalm. 41). Ene gauazko, eta egunazko ogia, ni-
garrak izan ziren. Ogiz asetzean bezanbat, atsegin hartzen 
nuen, nigar egitean. Gaudet iniquus in pompa, gau&et mar-
tyr in catena (August. in Psalm. 137). Gaixto'ak munduko 
banalorietan, ponperietan, bonbazietan, eta handirasune-
tan hartzen du atsegin eta plazer: eta martirak, iustuak, 
gaitzelean, trabailluetan, eta gathean. Eta martir hark 
atseginago hartzen du bere trabailluetan, eta Iainkoaga-
tik iragaiten dituen penetan, gaixtoak munduko plazere-
tan baiño. Zeren San Agustinek dioen bezala-. Maior est 
suavitas mentis, quam ventris (August. de Verbis Domini 
serm. 28). Handiagoa da arimaren konsolamendua, eta be-
re gogara, gorputzarena baiño, adimenduaren atsegina sa-
belarena baiño, eta barreneko' bozkarioa, kanpokoa baiño. 
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Nola gaixtoek, munduko atseginetan, ian edanean, io-
koan, eta bertze plazeretan dabiltzanek, ezpaitute barur-
tzearen, orazinoaren, eta bertze berthuten barreneko ma-
mia, kanpoko azala baizen ikhusten, ezpaitute penitenzian, 
eta penitenziazko obrelan estalirik dagoen gozotasuna fro-
gatzen, uste dute ezen penitenziak eztuela bat ere onta-
sunik, atseginik, eta plazerik: eta izaitekotz ere, bertze 
munduan izanen duela, eta ez hemen. Eta nola bertze 
mundukoa baita geroko, erraiten dute, eztutela presen-
teko plazera, geroko esperantzagatik utzi nahi. Eta errai-
ten dute hunela, zeren baitakusate ezen berthuteak, Iain-
koaren lege sainduak, kanpoko iduria, eta figura duela 
itsusi, latz, eta gaitz. Eta handik kanpoko gaitztasun hark 
iziturik, utzten dute barreneko mamia, eta hartzen dute 
kanpoko azaia. 

Emaztetara emana den batek, eztu uste, emaztekin se-
gitu gabe, nehor bizi ahal ditekeiela. Baldin erran badiazo-
zu badela anhitz segitzen eztuenik, eztu sinhesten. Zeren 
ezpaita bera egoiten. 

Iokari bati, arnegari bati, edale bati, edo halako bertze 
iende thailluei, iduritzen zaie ezen bizio hetan dela, pla-
zer guztia: eta berthuteak, Iainkoaren zerbitzatzeak, ma-
namenduen konplitzeak, eztuela bat ere atseginik, eta ez 
plazerik, penarik, eta atsekaberik baizen. Baiña enganatzen 
dira, eztakitenak bezala mintzo dira. Eztute egundaiño 
frogatu, eztute egundaiño Iainkoa zerbitzatu, eta gero 
erraiten dute gaitz dela Iainkoaren zerbitzatzea: dastatu 
eztuten bianda arbuiatzen dute, eztakiten gauza konde-
natzen dute. Gaitz da, itsuak koloren berri iakitea, gorri, 
ala more den ezagutzea, hartan sentenzia emaitea. Saindu 
guztiek erran dute, esldribuz ezarri dute, Iainkoaren uzta-
rria plazent dela, haren lege saindua erraz dela, beraz 
hek, nola berak frogatuak baitira, sinhetsiago" behar dira, 
bat ere berririk iakin gabe bere plazerera mintzo direnak 
baiño. Eztu egundaino nehork Iainkoaren lege saindua es-
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kuztatu, eta frogatu, non ezpaitu milla ontasun, eta lau-
dorio, lege hartzaz erran, eta kontatu. 

Deabruak emaiten derauzte bere iendei bere atsegin, 
eta plazer moldeak. Zer, bada, Iainkoa izanen da hain 
idor, eta on-edeki, non utziko' baititu bere adiskideak, eta 
zerbitzariak, atsegindasun mokho bat ere gabe? Zein par-
te estimatzen duzu hobe, Iainkoarena ala Deabruarena? 
Baldin ba Iainkoarena? Beraz Iainkoaren atseginak eta 
plazerak ere hobeagoak, eta handiagoak izanen dira Dea-
bruarenak baiño. (323-325). 



Teologi gogoetak 

Konzientzia 

Erraiten du San 
Tomasek, eta frogatzen den gauza da, gure Iaungoikoak 
ereiña eta landatua dadukala gure baithan barrena, iakin 
behar diren gauzen iakiteko, eta egin behar direnen egi-
teko> hazia eta landarea (S. Thom. 1 part. p. 79, art. 2). 
Badu gutarik bat bederak, bere baithan barrena, Iainkoak 
emanikako aitzindari bat, kidari bat, eta argi egille bat. 
Eta hark erakusten deraku zer dagokun ongi eta zer gaiz-
ki: noiz goazin makhur eta noiz artez. Eta are gehiago, 
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hark berak bere ahal guztiaz, aitzinatzen eta bulkhatzen 
gaitu ongi egitera, eta gibelatzen eta hattantzen gaizki egi-
tetik. 

Barreneko aitzindari haur edo argi egille haur - zein 
deitzen baitute doktorek Synderesis - , da gure konzientzia 
edo arrazoi naturala. Zeren ezta munduan halako aitzinda-
ririk, gidaririk, argi-egillerik eta ez erakuslerik, nola baita 
arrazoin naturala, eta arrazoin naturalak dioena: naturaren 
arauaz, legez eta ethorkiz dakiguna: bat bederaren barre-
na, konzientzia: eta konzientziaren lehenbiziko mugida, 
abiadura, erakuspena eta konseillua. 

Hala erraiten du San Krisostomok: Ab initio Deus ho-
minem formans, legem illi naturalcm indidit. Et quid, tan-
dem, est lex naturalis? Conscientiam nobis expressit, et per 
se discibilem constituit bonorum et contrariorum scientiam. 
Non, enim, opus habemus discere quod mala est fornica-
tio, sed ab initio hoc scimus (Chrys. Hom. 12 ad popul. 
Anthio. T. 5). Hastetik, egin zuenetik beretik, eman zerau-
kan Iainkoak gizonari lege naturala. Eta zer da lege na-
turala? Bat bederaren konzientzia, zeinetan barrena baita-
go, bere burazko ezagutza bat, iakiteko zein den zuzen 
eta zein makhun zein den ongi eta zein gaizki: halako 
moldez ezen ezpaita zer ibilirik frogatzen, gauza gaixtoa 
dela bekhatua, eta gauza ona berthutea, zeren badakigu 
haur gerok ere geure burutik, lege naturalak berak, kon-
zientziak erakutsirik. 

Hunetan da ageri maite gaituela geure Iaungoikoak. 
Zeren geure baithan barrena, geure etxean, bertzetara kon-
seillatzera ioaiteko premia gabe, emaiten baiteraku behar 
dugun nabusia eta erakuslea, zein baita konzientzia. Eta 
halatan kondenatzen dira lege naturalaren arauaz bizitzen 
eztiren ientilak. 

Merkatari batzuek egiten dituzte sal-erosi nahasiak, 
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tratu gaixtoak, lukureriazkoak, enganamenduz betheak. 
Eta gero ioaiten dira bere kofesoretara edo bertzetara, gal-
degitera, ea tratu hek iustu direnz, egin ahal ditezkeienz. 
Eta ioaiten dira mengoa gabe, premia gutirekin. Zeren 
hain da klar eztirela iustu, non baldin bertzetan ibili ga-
be, galdegin baliazote berek bere konzientziari hark be 
rak erakuts baillizaie egia. Eta handik berek kondena bai-
llitzakete bere buruak. Zeren bere konzientzian barrena, 
ediren baillezakete, eskiribaturik bezala, galdez dauden 
guztiaren errepuesta. 

Utzi nahi badigu konzientziari, bera da asko, errebe-
latzerik begiratzeko, artez eta xuxen erabiltzeko. Zeren ba-
daki behar dena, eta bere egitez guztia da onera emana. 
Eta San Tomasek dioen bezala, ontasunari egiten dio bes-
ta eta begitarte, eta gaixtatasunari liskar eta beltzuri; 
Synderesis dicitur instigare ad bonum, et murmurare de 
malo (S. Thom. 1 pars q. 79 art. 13). Beraz bere konzien-
tziaren arauaz, haren buruz eta konseilluz gobernatzen eta 
kidatzen dena ongi da, alegera da, kontent eta pagu da. 
Baiña bertzela, bere konzientziaren kontra dabillana gaiz-
ki da, beltz, ilhun, goibel eta triste da. 

Eta arrazoiñekin da hala. Zeren nola, zangoa, besoa edo 
gorputzeko bertze parte bat, bere tokitik eta iunturatik il-
kitzen, makhurtzen, aldaratzen edo enhardatzen denean 
ezin sosega baititeke, eta ez pausa, bere tokira eta lekhu-
ra bihur arteino: hala bere konzientziari gibela emanik, 
bekhatutan dagoena ere, nola behar den iunturatik eta 
arrazoin naturalak erakusten dioen bidetik eta ordenantza-
tik aldaratua eta iltkia baitago, ezin sosega diteke, eta ez 
pausa, hala dagoeiño. Bere bidean eta tokian dagoenean, 
nola baitago bekhaturik eztuenean, orduan da alegera. 
arrai, aise, kontent eta bere gogara. (272-273). 



Teologi gogoetak 223 

Ifernua 

Handiak eta izigarriak dira ifernuko pena hek. Eta 
baldin oraiño, pena heken nchoiz akhabatzeko, arintzeko, 
laburtzeko edo gutitzeko esperantzarik baliz ere : badiru-
di balizatekeiela zenbait konsolamendu. Baiña hanbat pe-
na, hain handiak, eta finik ez, eta ez finik izaiteko us-
terik ere, baur da gauza latza, haur da aitzin gibel beaa 
arazitzeko, eta gogoeta eragiteko, pondu izigarria. Zercn 
esperantzarik eztuena, presenteko penak bezala, ethorki-
zunekoak ere penatzen du : hura ere ikhusten du : hura 
ere presentean bezala, eta bere gaiñean bezala daduka. 
Zeren baitaki harentzat dagoela, eta eztela akhabatuko. 

Orai hemen dolorez, eta oinhazez inguratua zaudenean 
ere, edireiten da zenbait bide hats hartzeko, eta konsola-
tzeko. Bri zarenean, ethortzen zaizkitzu adiskideak ikhus-
tera, eta hek aphur bat gaitza arintzen deratzute. Midi-
kua bisitatzera, hark ere esportzatzen zaitu. Eta guztien 
gaiñetik bethiere bizi zara, gaitza arinduko zaitzulako es-
perantzan, eta esperantza hark konsolamendu handia emai-
ten deratzu. Baiña ifernuko eritasunean, hango penetan, 
halako moldez daude esperantzaren atheak hertsiak, eta 
portuak hartuak, non hala dauden dolorezkoek eta han 
daudenek, ezpaitute nehondikan ere konsolamenduren sai-
tzeko argirik ikhusten. Clausa est ianua. Hertsi da hala-
koentzat miserikordiaren athea, urrikalmenduarena, gara-
ziarena, finean ontasun guztiena. 

Aberats abariziosa, ifernutik, erratzen zegoen lekhutik, 
hasi zeikan oihuz, eta othoitzez Abrahani, erraiten zioela: 
Aita Abrahan, badakusazu nola nagoen, su hunetan errea, 
eta idor elkhortua, euzu bada nitzaz miserikordia: eta egor 
iazadazu Lazaro, hark bere erhi puntaz, urean bustirik, 
mihian utki nazan, aphur bat heza nazan. Eske haur egi-
ten deratzut, haur de ene othoitza. 
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Zer eske eskasagorik, edo othoitz ttipiagoiik egin aha! 
ziazaion? Etzeikan ausartu othoitztera egor ziazola pitxei 
bat ur, edo esku guztia urean sar zezala, eta ez are, erhi 
guztia ere. Baiña haren desirkunde guztia zen, erhi punfa 
urean sar zezan, eta hartzaz mihia utki ziazon, plazer hura 
egin ziazon. Gauza aphurra zen, desirkunde ttipia zen. 
Baiña hura ere, ttipiago bazen ere, etzuen erdietsi, hain-
bertze plazer ere etzeikan cgin. Iakin dezagun ezen har-
taraz gero, den plazerik ttipienari, eta konsolamendurik 
aphurrenari ere, atheak hertsi zaitztela. 

Itsas zabalean erortzen clenak, badarabiltza zerbaiti lo-
thu nahiz eskuak, hersteintu: baiña alferrik. Zeren eztu 
linburtzen, eta itzurtzen zaikan ur enganagamrik baizen 
edireiten. Hala gerthatzen zaie bada, ifernu zabal, hondar 
gabean, erortzen direnei ere. Eztute edireiten, non oiña 
fintka: eztute edireiten, zeri lot; eztute edireiten girthai-
ñik, esku-tokirik, sostengurik, eta ez konsolatzeko biderik, 
eta ez esperantzarik. 

Bada konsolamendu gabeko, fin gabeko, eta fin izai-
teko esperantzarik gabeko pontu hunetan, nahi nuke iben 
bazinitza begiak, huni beha baziniazo, haur konsidera ba-
zeneza: eta animalia suerte batzuek, gauaz hausnaur egi-
ten duten bezala, zuk ere gauza hunetzaz, zenbait aldiz 
bedere, hausnaur, eta gogoeta egin bazeneza. 

Eta hunetakotzat, konsidera ezazu, eriak gau luzean 
iragaiten duen trabaillua, guztiz ere eritasuna zorrotza, eta 
bortitza denean: nola irautkalzen den: nola orenak konta-
tzen dituen: zein luze iduritzen zaitzan, eta nola argia de 
siratzen duen. Bada baldin hemengo eriari, hemengo gaua, 
hain fite iragaiten de'na, hain luze iduritzen bazaika: Zsr 
idurituko zaika ifernuan dagoenari, hango gau luze eter-
no, fin gabeko hura? Ha gau Juzea, gau beltz, ilhun, izi-
garria, art-urratze gabea, oillarilerik izanen eztuena, seku-
lan argituko eztena, eta ez akhabatuko! Zer pena, zer do-
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lore, eta ondiko izanen da, argituko ezten gau hartan, ez 
hemengo eriak bezala, ohe bero onean, baiña labe gori 
beroan, sugina gogorrean sekulakotzet etzatea, eta egoi-
tea? Arrazoinekin galdegiten du Isaias Profetak: Quis habi-
tabit de vobis cum igne devorante? Quis habitabit de vo-
bis cum ardoribus sempiternis? (Is. 33). Halako lekhuan, 
hain su beroan, gar eternalean, nor egonen da? Nor bizi-
ko da? Nork iraunen du? Nork izanen du sorbaldarik sos-
tengatzeko? Indarrik iasaiteko? Eta pairurik, eta pazien-
tziarik sofritzeko? Orai hemen, den penarik ttipienak, su 
ihar batek, kilikatzen zaitu, asaldatzen zaitu; zer izanen 
da bada, suz eta kharrez, kanpoan eta barrenean, ariman 
eta gorputzean hartua, inguratua, eta burdin goritua be-
zala, goritua, eta sutua zaudenean? eta sekulakotzat hala 
egon beharko duzunean? Othe dugu zentzurik? Othe du-
gu adimendurik? Ala elheak, ametsak, edo gezurrak, othe 
dira hauk? Bdo gurekin mintzo othe dira? Guri othe da-
gozkigu, ala bertzeri? Fedeak erraiten deraku guri dagoz-
kigula, gurekin mintzo direla, gureak eta guretzat direla. 
Eta eztirela ez elheak, ez ametsak, eta ez gezurrak: bai-
ña egiak, eta egiazki (baldin hobeki gobernatzen ezpaga-
ra) iragan beharko' ditugunak direla. Edo hobeki minza-
tzera: behin ere iragan gabe, bethiere egoitzaz, gurekin 
egonen direnak direla. (384-385). 

Gorputz mistikoa 

Pairu eta pazientzia izaiteko, bata bertzearekin ez 
haserretzeko, konsidera dezagun, ezen Adanen seme guz-
tiok, eta guztiz ere giristinok, gorputz bat garela, eta 
gorputz hunen buru Iesu Kristo gure Salbatzaillea dela. 
Hala erraiten du Iondone Paulok: Unum corpus sumus in 
Christo Iesu, singuli autem alter alterius membra. Gorputz 
bat gara Iesu Kristo baithan, eta bat bertzearen mienbro 
eta parte. Beraz hunelatan elkhar o'nhetsi behar dugu. 
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gorputzeko mienbroek eta partek elkhar onhesten duten 
bezala, 

Gorputzeko mienbroetan ezta inbidiarik eta ez men-
dekurik. Oiñak zerbitzatzen du eskua, eta eskuak oiña. Oi-
ñari behaztopatuagatik, eztio eskuak kolperik emaiten. 
Hortzek mihia autsikitzen dutenean, nork hargatik athera-
tzeintu hortzak? Begiak lekhu goragoan daude oiñak bat-
ño, ordea hargatik begiek ezertan dadutzate oiñak, estima-
tzeintuzte, eztuzte arbuiatzen. Aitzitik ahal dagiten guztia 
elkharri laguntzen zaitza, eta baldin egiten ezpazaitza, bere 
kaltetan faltatzen dute: zeren baldin begiek argitzen ez-
paderaueza oiñei, oiñak behaztopatuko dira, eta begiak ira-
ziko. Sabelak iaten ezpadu, zangoak flakatuko dira, eta bai 
sabela bera ere ihartuko. Ez laguntzea, bat bederak bere 
kaltetan egiten du. Eta halatan haur ikhusirik, guztiek el-
khar dadukate, elkharri laguntzen zaitza, elkhar onhesten 
dute. Eta batak bertzeari zerbaitetan huts eginagatik, el-
kharri pairatzen eta barkhatzen diote. Hala bada guk ere 
elkharri pairatu eta barkhatu behar diogu, eta amorio edu-
ki, zeren gorputz bat, eta gorputz batetako mienbroak eta 
parteak baikara. (209). 

Controversia de auxiliis 

Galdegiten dute teologoek ea zer arrazoiñez, edo zer-
gatik deitzen diren bekhatore batzuk, bertzeren artetik os-
tinatuak, gogortuak, itsutuak eta Iainkoak berak ere utziak? 
Eta Iainkoaren aldetik denaz bezan batean, ezta erraz ia-
kiten, ezta erraz arrazoinaren eta diferenziaren emaiten 
eta edireiten. Zeren Iainkoak hala bekhatutan gogortuei, 
nola gaiñerako bertze bekhatore guztiei emaiten deraue, 
mundu hunetan direiño, salbatzeko, eta bekhatuetarik ilki-
tzeko, asko duten bezain bertze garazia, laguntza eta fa-
bore. Haren aldetik bada behar dena, ezta handik deusen 
faltarik, eta ez eskasik. Hark iguzkiak bezala egiten du, 
otiei eta gaixtoei, guztiei argitzen deraue. Solem suum 



Teologi gogoetak 227 

orin facit super bonos et malos (Mt. 5). Eta Iondone Pau-
lok dioen bezala, Iainkoak nahi du guztiak salba ditezin. 
Qui vult omnes homines saivos fieri (2 Thim. 2). Eta 
hakber guztien athei dagote, guztietan deitzen du, ideki 
baliazote nahiz. Ego sto ad ostium et pulso (Apoc. 3). 

Ordea guztiarekin ere nola anhitz lekhutan, erraiten 
baitu Skritura Sainduak, bekhatore batzuk, bertzeen ar-
tetik direla gogortuak, itsutuak, eta Iainkoak ere utziak, 
eta are Iainkoak berak itsutzen, eta gogortzen dituela: ba-
dirudi behar lizatekeiela lainkoaren aldetik ere bilhatu, 
eta eman zenbait kausa, arrazoin, eta diferentzia (Ego in-
durabo cor Pharaonis: Ex. 4. Quem vult indurat: Rom. 9. 
Exceca cor populi huius: Is. 6). Eta edireiteko, iakin behar 
duzue ezen, ikhusten duenean gure Iainkoak, nola gauden 
bekhatutan sarthuak, anhitz enseiu, eta pensu egiten due-
la, gure bekhatu hetarik alheratzeko. Anhitz maiñaz, eta 
trazaz usatzen duela, gure bide onean ibentzeko. Nola geu-
re borondatea geure eskuko baitugu, nola nahi badugu 
baietz, eta nahi ezpadugu ezetz erraiteko libre baikara: gu-
re borundate libre hunen araubaz, deusetan ere bortxatu 
gabe, deitzen, eta thiratzen gaitu Iainkoak beregana. Eta 
komunzki lehenbiziko aldian, ezkaitu ozentki, eta bortitzki 
deitzen Iondone Paulo bat deitu zuen bezala. Baiña dei-
tzen gaitu aphur bana, emeki, eztiki, maiñaz, konzientzia 
alhatuz, eritasunak emanez, bere predikarien erranez eta 
anhitz bertze moldez. Eta hunela lehenbiziko deitzen eta 
thiratzen gaituenean ihardesten badiogu, hurbiltzen baga-
tzaitza, gero bigarrenean, bizikiago, eta sendokiago deitzen 
eta thiratzen gaitu.- eta hala, hala hirurgarrenean, eta aitzi-
nat ere. Halako moldez, non azkenean osoki, eta konplitu-
ki, kanpotik eta barrenetik deiturik, eta faboraturik, bere 
garazian, eta adiskidetasunean, bekhatu guztiak barkhatu-
rik ibentzen baikaitu. Ordea lehenbiziko deitze, thiratze 
eta fabore ezti komun helzaz konturik egiten eztugunean, 
hetzaz probetxatzen ezkarenean, hek errezibitzen eztitugu-
nean, bihurtzen bada ere, oraiño berriz, leheneko fabore 
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hetara beretara, eta oraiño orduan ere deitzen bagaitu ere, 
asko den bezain bertze: eta aitzinerat ere prestik badago 
ere, molde berean, lehen bezala deitzeko eta faboratzeko : 

ez ordea orduan, ezta komunzki aitzinago iragaiten. Erran 
nahi dut, lehen bezala bai, baiña ezkaituela orduan, lehen 
baiño bortizkiago, eta sendokiago deitzen, eta faboratzen. 
Eta haur geure faltaz. Hala erraiten du ene eskola-nabusi 
batek: Obstinati, excaecati, ob suatn culpatn vix aut num-
quam utuntur bene prioribus auxiliis, atque ita non acci-
piunt posteriora illa auxilia, quae reliquis peccatoribus sae-
pe donantur (Zumel). Ezterauzkigu emaiten fabore bere 
gaiñezkoak, abantaillezkoak, eta emendailluzkoak, zeren 
ezpaititugu errezibitzen komunak eta ardurakoak. Edeki-
tzen derauzkigu bigarrenak, zeren gaizki usatzen baitugu 
lehenbizikoez. Zeren baldin gauza ttipian, eta aphurrean 
leial dena, arrazoin bada, handiagoan ere enplega dadin-. 
Quia in pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam 
(Mt. 25). Badirudi bertze aldera, leial eztenari, emanen 
zeikana ere edeki behar zaikala. Ongi da, eta merezia da 
aitzineko fabore ttipiez konturik egiten eztuenari, eztaki-
tzan eman handiak. Gureak dira faltak. 

Zeren San Augustinek dioen bezak: Numquam prius 
Deus deserit hominem, nisi prius ab homine deseratur 
(Aug. serm. 88 de tempore tom. 10). Eztu behin ere Iain-
koak utzten gizona, baldin gizonak lehenik utz ezpadeza 
Iainkoa. Fabore komunak, ardurakoak, eta asko diren be-
zain bertzekoak, emaiten derauzte gogortuei eta ostinatuei 
ere, ez ordea beregaiñezkoak, ela abantaillezkoak. Eta age-
ri da ezetz. Zeren nola anhitz baitoha garaziatik garazia-
ra, laguntzatik laguntzara, eta faboretik faborera, fabore 
beregaiñezkoak, ardurakoak baiño handiagoak dituztenak, 
berehala lehenbiziko ukitzean sentikortzen dira, bide one-
an iartzen dira. Ad cuius tactum, commota sunt viscera eius 
(Cantic. 5). Edo behintzat badute bere baithan barrena, 
atseabe bat, konzientziaren alhaldura eta minberadura han-
di bat: hain handia, non ezin o'ngi bere bekhatuetan iar 
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baititezke eta ez sosega. Baiña fabore beregaiñezkorik, ko-
munak eta ardurakoak baiño handiagorik izaiten eztute-
nek, eztute konzientziaren halako alhadura handirik eta 
beldurtasunik izaiten. Aitzitik sosegatuki, presuna segura-
tuak bezala daude, eta hala egoitea da heken Ioria. Hala 
erraiten du halakoez mintzo dela Spiritu Sainduak: Lae-
tantur cum male fecerint et exultant in rebus pessimis 
fProv. 2). Gaizki egitean, eta egin ondoan, guztietan atse-
gin hartzen dute, hartan IoTiatzen dira. Impius cum in pro-
fundum malorum venerit, contemnit (Prov. 18). Gaiztoak 
bekhatuen hosinean sarthuz gero eta hetan luzaro usatuz 
gero, eztu antsiarik, eztaduka konturik, gaiñerakoak sen-
titu gabe egiteintu. Eta badio Iobek ere: Bibunt iniqui-
tatem sicut aquam (Job. 15). Presuna egarriak ur hotza 
bezala, edaten dituzte bekhatuak. Erran nahi du: erraxki 
eta fiartan atsegin ñartzen dutefa. Hal&koei noJa Zainkoa-
rekin etsai baitira, eta etsai ere barrena, ezterauzte emai-
ten bere adiskidei, edo gutiagoi etsai direnei emaiten de-
rauzten ernetasun, iratzarpentasun, barreneko berotasun 
eta bertze fabore handi batzuk. Eta hek ez emanez gero, 
berak bere faltaz itsutzen, gogortzen, eta ez ansiatzen dira. 
Hala erraiten du San Agustinek Faraonez mintzo dela: 
Quid est quod dixit: ego indurabo cor Pharaonis, nisi cum 
abfuerit gratia mea, obduret illum nequitia sua? (Aug. 
serm. 88 de tempore qui est primus de Pharao. tom. 10). 
Iainkoak bekhatorearen utztea, itsutzea, eta gogortzea ezta 
ez Iainkoak berak itsutasun haren eta gogortasunaren emai-
tea eta ibentzea. Baiña hura da, Iainkoak ez argitzea, ez 
beratzea, fabore bizi handi beregaiñezko heken, bekhato-
reak berak, hala kausaturik, ez emaitea: eta handik itsu-
tzera eta gogortzera utztea. Hunela aditu behar da, eta haur 
da, Iainkoaren aldetik eman ahal ditekeien arrazoiña, zer-
gatik erraiten den, bekhatore batzuk, bertzen artetik, dire-
la itsutuak, eta gogortuak, eta Iainkoak itsutzen eta gogor-
tzen dituela. Erran nahi du: bigarren fabore handiak be-
re faltaz ezterauztela emaiten, eta itsu eta gogor ditezin 
permititzen duela. (69-70). 



Alegiak eta ipuinak 

Uraren pareko gara 

Bethi goazi, ezkara 
behin ere baratzen. Quasi aqua dilabimur (2 Reg. 1). Ura-
ren pare gara: ura bezala linburtzen gara. Corpora nostra 
rapiuntur, fluminum more (Senec. epist. 58).Gure gorpu-
tzak ur-lasterra bezala dohazi. ln idem flumen bis non des-
cendimus: manet idem fluminis nomen, aaua transmissa est 
(Senec. ibid.). Ezkara behin ere ur batetan biatan sartzen 
(dio Senekak), uraren izena bethi da bat, ez ordea ura. 
Zeren no'la bethi baitoha, eta bethi aldatuaz, ezta behin 
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ere lehena. Ez eta bada gu ere, nola bethiere baikoazi, eta 
bethi aldatuaz, eta muthatuaz, ezkara behin ere lehenak. 
Eta ezpere beha ezazu nola presuna bat gaztetik zahartzera, 
eta are batzutan urthetik urthera ere, aldatzen eta ezezta-
tzen den idurian ere, lehena eztirudiela iartzen den, zein 
diferent egiten den. 

Vita nostra naviganti similis est, is namque qui navi-
gat, stat, iacet, vadit, quia impulsu navis ducitur (Greg. 
epist. 26 tom. 2). Gure bizitzea itsasoz dohana bezala da 
(dio San Gregoriok), itsasoz dohana iatean, edatean, lo da-
tzanean, eta are iarririk dagoenean ere, badoha, ezta or-
duan ere baratzen. Zeren untziak, nahi ezpadu ere, bere-
kin baitarama. Hala garamatza badu gu ere geure adinak 
eta denborak berekin: ezta pausatzerik, ezta gelditzerik, 
eta ez frikafzeruc 

Galdegiten deratzutenean, zenbat urthe ditutzun, eta 
ihardesten duzunean, hogoi edo hogoi eta hamar ditutzu-
la, zeren zeure kontuan hala baititutzu, badirudi eztuzula 
ongi ihardesten. Zeren San Agustinek dioen bezala, anni 
nostñ veniunt, ut eant, non enim veniunt ut stent nobis-
cum (August. in psalm. 65). Gure urtheak ethortzen dira 
ioaiteko, eta ez gurekin egoiteko; iragan dira, beraz ezin 
derrakegu baitugula. Eta hala, baldin urthe heken buruan, 
iar bagaitezi hetzaz zer egin diren gogoetan, eztugu deus 
edirenen. Aitzitik ikhusiko dugu, sentitu gabe, ioan zaizki-
gula, eta nola eztakigula zahartu garela. Tempora labuntur, 
tacitisque senescimus annis (Ovid. lib. 6 Fasto). Denborak 
badohazi, eta urthe ixil batzuez, hotsik eta habarrotsik 
egin gabe zahartzen gara. 

Erraiten da, hunelako bizi izatu zen hirur-hogoi urthez, 
baifia hobeki erran liteke, hil zela hirur hogoi urthez. (Vi-
de Auguts. in psal. 127, tom. 8). Zeren sortzen gare-
nean, hasten gara hiltzen, orduan abiatzen gara, eta 
ezkara behin ere baratzen. Lehenik hiltzen da haurta-
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suna-, haurtasunaren ondoan hiltzen da morrointasuna; 
morrointasunaren ondoan hiltzen da gaztetasuna •, gazte-
tasunaren ondoan hiltzen da zahartasuna; zahartasuna-
ren ondoan hiltzen da sentontasuna. Adin guztiak el-
kharri darraitza: iragaitea eta hiltzea guztia da bat: 
bata bertzearen ondoan dohazi, halako moldez, ezen az-
ken adina dathorreneko, akhabatu baitirate leheneko guz-
tiak. Zeren San Gregoriok dioen bezala, ipse enim quoti-
dianus deffectus, quid aliud est, quam quaedam prolixi 
tas mortis? (Greg. tom 27 super Evang.). Egunetik egu-
nrea ahitze eta flakatze hura, zer da, luzaro hiltze bat bai-
zen? Zuzia iratxekirik dagoenean, bizi da, eta orduan hil-
tzen da, zeren orduan ahitzen baita. Erratzeaz bizitzen da, 
eta erratzeaz hiltzen da. Hala bada gu ere, bizitzeaz hiltzen 
gara, eta hiltzeaz bizitzen. Zeren bizitzen garenean hiltzen 
baikara. Eta zenbatenaz eta gehiago bizitzen baikara, han-
batenaz heriotzeko portura hurbiltzenago gara. Hala errai-
ten du Senekak; Quotidie morimur, çuotidie enim demi-
tur aliqua pars vitae (Senec. epist. 24). Egunoro hiltzen ga-
ra; zeren egun oro gure bizitzeari zenbait poxin eta parte 
gutitzen eta edekitzen baitzaika. Eta are hazten eta han-
ditzen garenean ere, gure bizia ttipitzen eta laburtzen da. 
Bethi doha, eta behin ioanez gero, ezta ioan denaren bihur-
tzerik, eta ez ethorkizunaren segurantzarik. (40-41). 

Geroago nekezago 

Egia haur eman zeraukan aditzera aingiru batek lehe-
nago mendietan eta ermitetan bizitzen ziren saindu heta-
rik batidn vita Arsenii apud Suri tom. 4 pag 257). Hartu 
zuen aingiru hark gizon baten iduria eta ioan zen men-
dietako saindu hetarik batengana, eta eskutik harturik, era-
man zuen oihanean barrena, eta han erakutsi zeraukan gi-
zon bat, hari zela egur egiten. Bta zama bat eginik, lothu 
zuenean, hasi zen enseiatzen ea iasan ahal zezakeienz. Bai-
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ña hain egin zuen handi, ezen ezin iasanez utzi baitzuen. 
Utzi zuenean, hasi zen berriz bigarrenean egur egiten, eta 
bere Ieheneko zamaren handitzen. Handitu zuenean, hartu 
zuen eta hasi zen lehen bezala enseiatzen ea iasan ahal 
zezakeienz. Baiña are orduan gutiago, zeren lehrndanik 
handituago baitzuen. Ordea guztiarekin ere, hasi zan hirur-
garrenean ere lehiatzen, egur egiten eta bere leheneko za-
maren, lehen bezala handitzen, ustez ezen halatan arindu-
ko zeikan, eta erraxkiago iasanen eta eramanen zuen. Sain-
du onek haur ikhusi zuenean, galdegin zioen aingiruari: 
Zer erhokeria da haur, uste baitu gizon hunek, berretuz, 
karga arinduko zeikala? Eta handituz, erraxkiago iasanen 
eta eramanen duela? Orduan ihardetsi zioen aingiruak: 
horrela duk bada munduko erhokeria ere, uste baitute 
bekhatorek bekhatu anhitzekin, karga pisuarekin hobeki 
iaikiko direh ariñdiekiei haiño. Erraiten haitute-. orai hera-
be dut. Orai eskuen artean darabiltzadan bekhatuak, ezin 
utz ditzaket: oraiño denbora aphur batez hautan egon 
behar dut, bertzerik ere zenbait iratxekitzen derauedala. 
Baiña gero guztiak utzikoitut, guztietarik iltkiko naiz. Itsu-
tasunaren itsua, erhokeriaren erhoa, uste baituzu ezen gero, 
hemendik urthe baten, edo biaren buruan, orai baiño be-
khatu gehiago' duzunean, hosinean barrenago zaudenean, 
eta orai baiño flakoago zarenean, aisekiago, eta erraxkiago 
iltkiko zarela. Iltki bekizu erhokeria hori burutik, egotz 
ezazu zeure gogotik, eta sinhets ezazu, geroago gaitzago iza-
nen dela. Eta Ovidiok dioen bezala: Qui non est hodie, 
cras minus aptus eñt (Ovid. lib. 1 de remedio amoris). Egun 
gai eztena, bihar gutiago izanen da. (58). 

Semiramis eta erregeren 
itsumendua 

Gizona delarik ordenatua, emaztearen iaun eta nabu-
si izaiteko, guztiarekin ere, amorio itsuak, haragiaren aphe-
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titu desordenatuak, hausten du ordenantza haur: gizona 
egiten du emaztearen muthil eta azpiko. Ezta gauza pre-
ziatuagorik libertatea eta nabusitasuna den baiño. Bada 
hala bata nola bertzea galtzeintu amurus itsuak, emaztea-
ren hitz ederrei, eta maiñei behatzen zaienak. Hala galdu 
zituen bere libertatea, nabusitasuna, eta bai azkenean bi-
zia ere Asirioen errege batek, Semiramis, izen hunetako bi-
garren emazte eder famatu hura zela kausa. Eta izan ?en 
kasua Eliano Greziako eskiribatzaille batek kontatzen du-
en bezala (Aelian. de varia hist. lib .7). Enzun zuenean 
errege hark Semiramis haren edertasunaren fama, kilikatu 
zen, gutiziatu zen : erakharri zuen-. ikhusi zuen, eta ikhu-
si zuen bezain fite, atzeman zen, sua pitztu zen, eta amo-
rio bero itsu batez onhetsi zuen. Eta noiz eta amorio hura 
baitzegoen goren pontuan, eta graduan, iduriturik ezen or-
duan zela okhasinorik eta paradarik hoberena nahi zuena-
ren egiteko, egin zioen emazte gaixtoak othoitz erregeri 
arren denbora aphur batez, bortz egunez, eman ziazola 
bere zuen eskua, eta botherea, bitartean utz zezala, erre-
suman manatzera. Erregek aitzin gibel guti behaturik, eta 
Salomonen konseilluaz ere kontu guti eginik, zeiñek errai-
ten baitU: Non des mulieri potestatem animae tuae, ne 
in&rediatur in virtute tua et confundaris (Eccl. 9). Eztemo'-
zula emazteari zeure duzun eskua eta botherea, nahi ez-
paduzu zeure burua ahalketan ikhusi. Baiña maliziarik edo 
enganamendurik ahal zatekeienz gogora ere gabe, erran 
zioen deblauki erregek, baietz, deusetan ere dudatu gabe: 
eta are berak lehenik agur egin zioen,- berak bere eskuz 
koroa buruan ibeni zioen : eta manatu zuen, biziaren penan, 
hurreneko bortz egunetan Semiramis hark manatzen zuen 
guztia egin zedilla. Eta hain aitzina iragan zen egitekoa, 
non ikhusi zuenean emazte gaixtoak, no'la zen obeditua, 
manatu baitzuen errege berari burua edeki ziazotela. Eta 
nik eztakit nola hartu zuen erregek egitekoa, baiña bere-
hala manua konplitu zen, eta trufan, burlan burua ede-
ki zioten. Eta gelditu zen Semiramis errege eta erregina: 
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eta errege itsua bere erresuma eta bizia galdurik deshorez-
ki finatua. Ikhusazu zer egiten duen emazteak, eta emaz-
tetako amorio desordenatuak, nola gizona itsutzen duen; 

nola zer hari den eztakiela, milla erhokeria egiten duela, 
eta bere buruaren iaun eta iabe ezten bezala ibentzen 
duen. (229). 
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