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Heletako herriko etxea, 1995-05-26

Andree Arbelbide,
Heletako auzapez anderea

Ongi etorri eta eskerrik beroenak dauzkitzuet gaur. Heletako herri huntarat
etorririk zuen Ian biIkurarentzat. Ohore bat da guretzat zuen errezebitzea.

Zuetarik zonbeitek ezagutzen duzue etxe hau, baitu bere berezitasuna. Sar
tzeko ateko harrian Iatinez idatzia den bezaia dueia 2 mendeko bat dioin zilo
bat omen zen eta Jacques Garra de Sallagoiti famatuak garbitu omen zuen.

Jacques Garra de Sallagoiti, hori zen heletar apez jakintsu eta izkiriant bat.
Hor ikusten ahalko duzue, erosteko xantza ukan dugun harek idatzi liburu bat.

Guk dakiguia ez zen EuzkaltzaIea, bainan behar bada zuetarik norbaitek
harrapatuko duzue haren euskarazko idazki zerbait. Orduan erraiten ahalko gi
nuke euskaitzalea ere zela.

Eskerrak ere Elizanburu heletarrari interesatu baitzirezte.

Ez ba zinute argitarazi haren Iiburua gehienek ez ginuen jakinen izan zenez
ere, Elizanbururik Heletan eta bultzagarri izaiten da gure itzuliko jendeak fa
matuak izan direia jakitea.

Bururatzeko dei bat egiten dautzuet. Istantean bozkak ditugu herrietan eta
ari gira jenderi kendu emaiten egin dugun lanaz, geroari buruz zer diren gure
xedeak, hori euskaraz ere.

Bainan hortarako hitzak eskas ditugu: Administration, extraits des actes
administratifs, budget eta holako hitzak euskaraz nola erran ez dakigu, ez bai
tugu etxeko euskara hura baizik egundaino ikasi.

Zuen gainean kondatzen dugu jaun andere euskaltzainak, agerrarazteko ad
ministratione hizkuntza hiztegi zerbait.

Egizue Ian beraz eta aintzinetik milesker.
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Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Marie-Andre Arbelbide, Heletako andre auzapeza,
Euskaltzalnkideak,
Jaun-andereak. Arratsalde on.

Eskerrak zor dizkizut, anderea, esker beroak eta nasaiak: goiz honetan utzi
diguzu Herriko etxeko gela nagusia gure hileroko bilkurarentzat, lau orenez ari
izan garelarik lanean kartsuki.

Arratsalde honetan, gela ber-berean bilduak gara heletar baten ohoretan,
gizon horretaz mintzatuko direlarik euskaltzain urgazle den beste heletar bat,
hain zuzen zure koinata, Xipri Arbelbide eta La Salletar bat, Martin Lasa anaia.
Haiei esker, hobeki jakinen dugu zer izan diren euskal munduan Heleta eta
heletarrak, azken hauen artean Michel Elissamburu.

Eskerrak zor dizkizut egin diguzun ongi etorriarengatik. Heletar famatu
baten etxean gaude, Jacques Garra de Sallagoiti-ren sort-etxean, herriak erosia
eta herriko etxe egina. Baina Heletan garenez gero, ez dezaket ahantz ongi
ezagutu dudan heletar idazle bat, filosofoa, Herria astekarian idazten zuena, bi
artikulu astero, bat frantsesez, bertzea euskaraz eskaintzen zituela, zinez heletar
seme euskaltzale zintzoa.

Zure mintzaldian, anderea, aipatu duzu euskararen baliatzea Herriko
etxean. Deitoratu duzu hitzen eskasa. Egia da biziki guti baliatzen direla ad
ministrazio hitzak euskaraz Iparralde honetan. Halere, gogoaratzen dizut He
goaldean hizkuntza ofiziala dela euskara eta Lege Biltzarreko erabakiak ofizial
diren bi hizkuntzetan (euskara eta espainiera) idatziak eta agertuak direla. Be
raz, gai da euskara administrazioko gaien aipatzeko eta gero eta gehiago be
harrezkoak dira harremanak Hegoaldeko eta Iparraldeko herrien artean, mugari
tiro eginez, hain zuzen Europaren batasunerako bidea jadanik urratua delarik.

Goazen orain egungo gaira. Duela orain ehun urte hi! zen Michel Elissam
buru (Anai Innocentius) 1895-eko urtarrilaren 4-an. Bi Elissamburu baditugu
euskalliteraturan. Duela lau urte, Saran aipatu eta goraipatu dugu Jean-Baptiste
Elissamburu, idazle eta olerkari famatua, fama haundiko gizona, liberala, Elis
samburu gorria deit genezakeena. Aurten, aldiz, ohoratzen dugu Anai Inno-
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centius, haren kusia, lau libururen idazlea, haien artean Lehenagoko euskal
dunak zer ziren (1889) eta Framazonen kontrako liburua, bi aldiz argitaratua,
bigarren aldian Frantziako hirur Errepubliken historia apiatuz (1890). Sartua
zen, beraz, politikan Michel Elissamburu, baina ez haren kusiaren alderdi be
rean. Erran dezaket baditugula bi Elissamburu: Elissamburu gorria, saratarra
eta Elissamburu zuria, heletarra, orduko hiztegiaren baliatzeko.

Egia da, duela ehun urte, bazterrak nahasiak zirela Frantzian eta Iparral
dean. Zurigorrien arteko guduka latza zen. Eskola laikoen legea onartarazi zuen
Jules Ferry-k: apezgaiek soldadogoa egin behar zuten; gai horiek agertzen ziren
lege-biltzarreko bozetan, Etcheverry eta Berdoly-ren arteko gudukan, lehena
Louis Etcheverry, Eskualdunaren jabe zelarik eta bertzea Berdoly, gorri edo
hobeki erran arrosa kolorekoa, l'Avenir kasetak lagundua.

Orduko Eskualduna irakurtu dut. Argi eta garbi dago astekari eskuindarra
dela eta orduan, ahoan bilorik gabe mintzo zirela, halaber idazten zutelarik.

Famatua da Hiriart-Urruty-ren artikulua Jules Ferry hil zelarik: "Bat gu
tiago" zuen titulua. Denek bazakiten framazona zela. Hain zuzen, hori agertzen
da artikuluan, aipatzen delarik ere Jainko ikaragarri bat:

"Erraten ginuen ethorriko zela guzientzat haren (Jainkoaren) orena; men
turaz guk uste baino lasterrago sar-araziko ziozkatela Harek gaichtagin buru
zagi, judu, framazon eta pagano diren bezalako horier beren irriak eta trufak."

Urrunago, eskoletako legeak aipatzean:

"Ferry zen orduan ministroen buruzagi. Hura zuten framazon edo hargin
beltz direlako gizon tzar horiek orok beren aitzineko."

(Eskualduna, 1893-1111-24)

Bertze artikulu batean deplauki idatzia da: "Gure etsaia framazona da".

(1893-III-24)

Hilabete baten buruan, "Kukua kantuz" deritzan artikuluan "bi zangotako"
kukuak gogoratzen dira: "Kukuaz orhoitu naiz, egun hautarik batez, hura be
zala, bi zangotako bertze kuku batzu gogoan nindagolarik. Kuku hek deitzen
ditugu framazonak eta Chuberoko aldean deitzen dituzte harginbeltzalc'.

Hain zuzen, interesgarria da ikustea bi hitz baditugula euskaraz jende ho
rientzat: bat mailegatua, framazona, frantsesetik hartua eta bertzea, itzulpena,
itzulpen bitxia nahi ala ez. Alabaina, "hargin" da "macon" delakoaren itzulpen
zuzena, baina franc frantsesa beltz hitzaz itzultzeak erakusten du itzultzaileen
ideologia. Frantsesez, franc hitzak erran nahi du libra, askatua, berez pentsa
tzen duen gizona, loturarik gabekoa.

Beltza, aldiz, kolore itsusia da, dolu-kolorea, gauaren kolorea, gauaz eta
azpiz egiten diren jukutrien estalgia. Dudarik gabe, harginbeltz hitza mespre
txuz betea da.
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Eskuindarren bigarren etsaia judua da. Juduen kontrako artikuluak ager
tzen dira Eskualduna astekarian, bereziki l894-ko azken hilabeteetan, hain zu
zen "Dreyfus auzia" aipatuz.

"Fuera Juduak" da artikulu baten titulua: «Zenbat aldiz erran dugu Frantzia
guzia juduen eskuetan dela? Bizkitartean egia baizik ez dugu erran, eta ez orai
no egia guzia. Egia osoki erraiteko, erran behar da, ez bakharrik juduen es
kuetan girela, bainan bai juduen zangopena."

(Eskualduna, l894-XI-9)

l894-ko abenduan, Dreyfus-en auzian sartuak gara eta maiz aipatua da au
zia Eskualduna kasetan.

"Dreyfus deithu soldado aitzindari arnegatu hartaz ahalik gutiena mintzo
dire gorriak. Ahal bezen luze eta gorderik daramate haren auzia, nahiz eiki,
Panameko ohoinentzat egin zuten bezala, solasa emeki emeki erortzerat utzi
eta jendea holachet lokhararazi.

Itchura guzien arabera, hiltzea merezi luke zeren duen bere sor-herria itsus
ki trahitu, saldu. Nork nahi du enekin pariatu, halere, azkenean, ez diotrela ile
ondo bat ere burutik edekitzen.

Ez; ez dute otsoek elgar jaten. Badute Frantzian otsoek, elgar ausiki gabe,
bildots eta zikiroki aski... aski maltsoak, oraino ere, Jainkoari esker!"

(Eskualduna, 1894-XII-7)

Zenbait asteren buruan, auzia bururatzera zoalarik, hona zer irakur zeza
keen "Judu traidorea" deitutako artikuluan:

"Egun bi hitz bakarrik; ez balire gure deputatuak diren bezen ez-achola
tuak eta juduen aztaparretan biribilkatuak, berehala ezar lezakete legean Drey
fus horrek egin duen egitateaz hobendun izanen denak hamabi tiro ukhanen
dituela, ahal bezen chuchen kopetaren erdian."

(Eskualduna, l894-XII-28)

Eta, hain zuzen, Michel Elissamburu hil zen egun berean Eskualduna-k
eman zuen auzi-erabakiaren berri, komentario labur bat eginez:

"Judu traidorea preso dugu. On dakiola! Bi gogoetaren egiteko baduke
arte."

(Eskualduna, 1895-1-4)

Halakoa zen orduko giroa. Bortitza zen jendea hitzez eta egitez. Halakoak
ziren gure arbasoak.





HELETA ETA ELIZANBURU

Heleta, 1995-05-26

Xipri Arbelbide

Mixel Elizanburu heletarraren berri jakiteko begiratuko dugu zer lur eta
girotan sortu den. So eginen dugu herriko beste idazleak nor diren eta nolakoa
zen Heleta haren denboran eta aintzineko urteetan.

Idazleentzat gibelka joanen gara orainkoetarik hasiz. Bost bagira bizi Jan
Pierre Mendiburu bertsolaria, Mixel Etxeverri kantaria, Jon Casenave, Piarres
Aintziart eta ni ...

Jan Pierre Mendiburu Ospatilekoa da, bertsolari bezela ezaguna. Bertsoak
eta kantuak egiten ditu idatziz ere. Aurkituko dituzue Otxalde, "Pantxo eta
Peio", "Xalbador eta Ihidoy", Joseph Lafitte, eta Mixel Etxeverriren dizketan;
dizketan grabatuak izan gabe "Alaiak" taldeak eta "Brave eta Bessonart-ek"
kantatuak bestalde. Liburu batetan agertu ditu bertsolaritzaren araudiak.

Bi antzerki baditu idatziak: Gure Borda eta Ezkondu eta ezkonduak, biak
emanak izan dira.

* * *
Mixel Etxeberry-k ere badu kantu bat edo beste eginik.

Jon Casenave sortzez Lehuntzekoa da eta Heletara ezkondua. Aspaldi ha
sia da idazten eta Hordago etxean agertu dira bere lehen olerki bildumak: Zutaz
amoroski eta Itsu Mandoka. Mattin Lartzabal-ekin idatzi zuen Azkenian dilin
dan elaberria, hau ere Hordagok plazaratua. Azkue saria irabazi zuen Ordu
alferren segida elaberriarekin. Hontarik ateraia da Bidaia Zabaletek egin ikus
garri musikala. Befiat Axiari eta Oskorriren dizketan ere aurkituko dituzue Jo
nen bertsuak.

Maiatz aldizkarian idazten duo

* * *

Piarres Aintziarti bi liburu plazaratu dizkio Maiatz-ek: Euskalherrian bi
zikletari, Euskal Herrian barna egin bidaia baten kronika eta Biziaren bazte-
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rrean bere autobiograffa bat, nik dakitala, bakarra gure literaturan, molde ho
rretakoa. Bestalde, Maiatz aldizkarian ere idazten ditu artikuluak.

* * *

Azkenik hila, Etienne Salaberry, Garrako apeza, geroago aipatuko dugun
baten familiakoa. Bere bizi guzia filosofia erakasle pasatua du Uztaritzeko se
minarioan eta gero Villa Pia lizeoan Baionan.

Joan den gerla denboran Alemanian preso egona eta handik sartu ondoan
aste oroz bi artikulu idatzi ditu Herria-n. Bat euskaraz, lehen orrialdean, so
egilea izenpetzen zuela, bestea azken orrialdean, frantsesez, "La tribune libre
du Prisonnier". Ez zen artikulurik Europa, Baigura eta Heletaren aipamenik
gabe.

Bi liburu idatzi ditu euskaraz. Bat ene sinestea. Tituluak erakusten ez duen
bezela, bere fedeaz besterik aipu du autobiografia horretan. Urte hartan apez
batek erlisionea ez zen gai batetaz egin liburu bakarra nire ustez.

Bigarrena, Befiat ene adiskideari, gazte bati idazten zizkion gutunak.

Jakin aldizkarian badu artikulu luze bat filosofiaz.

Frantsesez ere bi liburuxka idatzi ditu.

Norbaitek noizbait biltzen balitu Herrian idatzi dituen artikulu guziak ba
liteke zenbait libururena: dotzena erdi bat orrialde aste oroz, hiru ehun bat ur
tean. Egin karkulak zenbat heldu den hogoi eta hamar bat urtez.

Arnaud Aguirre Irybarnegaray ezagutu du Etienne Salaberry-k 1932an
zendu baitzen, Juvenal martyr deitzen zen fraile bezela. Etxe honetan sortu zen,
Larralde, bataiatu duen apez gorriak izenpetu ageriak erakusten duen bezela.
Aita Tolosako zuen: Bixente Aguirre, sartzeko ate gainean eta supazterreko
harri ederrean ikus daiteke izena. Haren gatik dut ene haurtzaroan beti entzun
etxe hau "Bixentetea" zela nahiz aspaldiko izena "Arantxokoa" duen. "Nor
beit" zitekeen etxearen izena aldatu bazuten jendek. 1806an sortua, Tolosan
beraz, ekainaren 2an Juan Batista Aguirre eta Mariana Zubillaga ziztuelarik aita
amak. Karlisten gerla gatik etorri zen ihesi honara frailearen iloba batek erran
didanaz.

Mari Iribarnegarai Heleta Barbetegiko alaba dendariarekin ezkondu zen
1839an: bere ofizioa "alpagatier", erran nahi baita espartin edo espartin oihal
egile, dirua ematen zukeen ofizioa denbora haitean ikusiz etxe honetan hemen
egin dituen obrak (1).

(1) Vicent Aguirre eta Marie Iribarnegaray-en ezkontza.
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Zazpi haur izan zituen. Seigarrena, Arnaud, Heletan hain segur Eiiaut dei
tzen zutena, idazlea, 1850ko otsailaren 11an sortua. Lopez Mendizabalek dioe
larik Tolosan sortua zela kondatu ziola berak behin baino gehiagotan gaizki
ulertu duo Herriko etxeko sortzeen kaierrean eta bataiokoetan hemen sortua
dela ekarria da (2).

Saletar fraileetan sartu zen 1864an, Inocentius bere herritarraren segida
hartu zuen Hazparneko ikastetxeko zuzendari bezela, 1902an. Aintzinean ibilia
zen Uztaritz, Pabe, Plaisance du Gers, eta Hazparnen berean ere (1868-69,
1871-79, 1880-92). Hazparnetik landa, Donostia, Gallarta, Irun eta Maulen
egon zen, Mauleko agurerrian hiltzeko 1932ko otsailaren 7an.

Eskualduna astekarian idatzi zuen eta 1899an plazaratu zuen Vocabulaire
trilingue fran~ais-espagnol-basque liburua, Lamaigniere inprimategian 224
orrialdekin: Hazparnen baziren Frantzia, Espainia eta Euskal Herriko ikasleak
eta deneri frantsesa irakasteko idatzi zuen liburu hau.

Broussain-ek Azkueri idatzi gutun batetan irakur daiteke "Je vous appor
terai Ie 18 aFontarrabie Ie recueil des chansons populaires du frere Juvenal".
Hori ere baditake nonbeit baina nehork ez du oraino aurkitu.

* * *

Mixel Elizanburuz bere aitamak baizik ez ditugu aipatuko.

1826ko otsailaren 18an sortu zen Errekartian, aita zuelarik Jean Elizanburu
"prepose des douanes a la brigade de Helette" eta ama, Gracianne Indart (3).

Ondoko urtean sortu zen Jean anaia, Zaldunbidia, etxean gure haur den
boran Kauteraainia deitzen genuena; egia erran, ate gaineko harrian idatzia da
Jean Goussou kauterak obra batzu egin zituela etxe hortan 18garren mendean.

Hiru urte berantago, 1830ko hazaroaren 2an sortu zitzaien arreba bat, Jean
ne, Zeanbelar Etxezaharrean. Iduri luke gure mugazainak urte oroz egiten zuela
Jondoni Martine.

* * *

Elizanburu sortu zelarik bazuen zenbeit urte zendua zela Santiago Garra
de Salagoiti apeza, Garrako semea, 1808an hil baitzen idazle hau.

Herriko Etxearen gaineko harrian irakurtzen ahalko duzuen bezela 1736ko
martxoaren 4an sortua zen, beste apez ainitz eman duen Garra etxe infantzo-

(2) Arnaud Aguirre-n sortzea.
(3) Michel Elissamburu-ren sortzea.
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nean: zortzi kondatu ditugu 19. mendean, horietarik 5, Santiago deitzen zire
1arik.

Aipatzen duguna Akizen apeztu zen, nahiz Amikuze eta Oztibarre ziren
Akizeko diosesarenak, He1eta Baionarena zelarik. Bikario Jeneral izan zen fi
losofia irakatsi ondoan Tolosan eta Lyonen.

1776an ardietsi zuen, lehiaketa baten bidez, Baionako marinel eskolan, hi
drografia irakasle postua. Frantziako hidrografia irakasle guziei gutun bata igo
rri zien beren irakaskuntzaren berri jakiteko. Bihi baten programa ez zitzaion
gustatu eta berea egin zuen. 1781an inprimatua izan zen "Academie des Scien
ces" erakundearen eta Condorcet markesaren baimenekin Les clemens de la
science du navigateur titu1upean (4). Luzaz ez zen beste libururik baliatu Fran
tziako marine1 eskoletan. Irakasle ona zitekeen zeren eta 19. mendean hark for
matu kapitainak ikusten dira Frantziatik Hego Ameriketara zihoazen untzien
kapitain eta hori, Le Havre bezen handiko portuetan.

1791an Narbonara igorri zuten hango marinel eskola sortzeko. 1794an Do
nibaneko eskola sortzeko itzuli zen Euskal Herrira eta hor bururatuko du bere
bizia.

Arte horretan izan zen Iraultza famatua. Zin egin zuten apez errepubli
kanoetarik izan zen, eta zin egin zutenetan bere apezgoari uko egin ez zioten
bakarretarik.

Heletako erretor ofizial izendatua izan zen 1793an (5), erretor bikarioak
Elizondora joan zirelarik ihesi. Ez dakit noiz arte egon zen hemen.

Bere burua euskaldun senditzen zuen eta euskaldunen fama gora nahi
zuen. Hark zuen frogatu Renau D'Elizagarai famatua euskalduna zela, Armen
daritzeko seme eta ez Biamesa ainitzek zioten bezela. Ordukotzat dio euskal
dunek aurkitu zituztela Amerikak Kristobal Kolonek baino lehen, balea arran
tza egiten zutelarik Temuako itsasoan.

Euskal Herriko eskoletaz ere arranguratu zen: "Departamendu guzian ibili
naiz. Ez dut eskola plantako bakar bat ikusi" dio. Irakasleak formatzeko bi
eskola proposatu zituen. Bat Paben, bestea Donibanen, hau bere gaian hartzen
zuela, irakaskuntza urririk emanez.

Irakasle gaieri eskatzen ziena: idazkera ederra, ortografia ona, izartzen ja
kitea eta irakaskuntzarako jitea. Hiru hilabetez formatzea proposatzen zuen.

Ez dakigu zer ondorio izan zuen Garraren proposamenak baina 1791an
bozkatu baitzuten lege bat marinel eskoletaz, ministroari eman zizkion ahol
kuen araberako legea izan zen. Iduriz Donibanen ez da behin ere izan irakasle
eskolarik. Euskal Herriko irakasleak Biarnon formatuak izan dira beti.

(4) Santiago Garra-ren liburua.
(5) Santiago Garra apez iraultzaile Heletan.
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Horra beraz Heletako idazleak. Santiago Garra Salagoity apez irautzailetik
eta Elizanburu erregetiar eta xuri errabiatura gaitzeko bidea bada. Zoin da zinez
Heletako semea?

Heletarrak iraultzaile ziren Iraultza aintzin. Etxetiarrek parte hartzen zuten
herriko biltzarretan nahiz Nafarroako ohiduren kontra. Eta Nafarroako estatuek
oroitarazi zutelarik lege zaharra, etxetiarrak bildu ziren eta beretarik bat izen
datu, behar zen tokian behar zena egin zezan gauzak aldatzeko (6). Zergak fin
katzen zituzten biltzarretan parte hartzen ez bazuten, ez zutela zergarik paga
tuko. Ez zela zuzen etxeko nagusien minoriak mana zezan gehiengoa zuten
etxetiarrei.

l756a arte lau juradoetarik bat etxetiarra da normalki ez zuketelarik bil
tzarran parte hartzen ahal ere.

l789ko biltzar batetan, Iraultza hasi aintzin, badira lau emazte (7). Fran
tzian 1945ean izanen dute bozkatzeko eskubidea emaztek!

Iraultzak finkatuko duelarik 5 egun soldataren heineko zerga pagatu behar
dela bozkatzeko eskubidea izateko, Heletan erabakitzen dute eguneko soldata
10 sosetakoa izanen dela (Hazparnen eta Bastidan 20 sosetako delarik) ahal
bezenbat herritarrek goza dezaten bozkatzeko eskubide "baliosa" (8). Eta etxe
bezenbat bozkatzale izanen da lehen bezela! 186.

Iraultza elizaren kontra bihurtu zelarik, helatarrak ere Iraultzaren kontra
bihurtu ziren eta bestalde egin ahalak egin ziztuzten soldado ez joaiteko (Es
painiarekilako gerla hemen izan zen: 105.000 soldado Iparraldean 100.000 jen
de ez zitekeelarik l848an bigarren errepublika sortzearekin, Iholdiko kanto
namenduan kontseilari nagusi edo deputatu foral gorria izan zen: Dindaburu,
Hoztako notario eta auzapeza, Xahoren aldeko errabiatua. Oihanen legea al
datzearen aIde ziren eta Napoleonekin galdu bozkatzeko eskubide "baliosa" be
rriz ardietsia zuten. Errienta baitute propaganda egile handiena, Heletan Na
poleon III-ak erabaki zuen bere kargutik kentzea: auzapeza, kontseiluko jaun,
notable eta izenpetzen dakiten guziek gutun bat igortzen dute beren errientaren
aIde. Hor ikusten ditugu izenpetu dutenetan, auzapez, uxer, notario, kontseilua
osoan, elizako fabrika eta jaun erretorra bera, Larralde, Agirre frailea bataiatu
duen hura hain zuzen. Hau ere ideia beretakoa zen "aux idees politiques fort
douteuses" diote erdaraz (9). Gorrien aldekoa, nahiz apezpikutegiak apez gu
zieri gomendatua zien zuri bozka zezaten eta bozka araz. Ikusiz denbora haie-

(6) Etxetiarren sindika Herriko biltzarrean parte hartzeko.
(7) 4 emazte herriko biltzarrean.
(8) Bozkatzeko eskubide baliosa.
(9) Errienta kargutik kendua; apez gorria.



724 EUSKERA - XL (2. aldia)

tan apezpikuak zuen larderia, beste bide bat hartzeko, gure erretorrak ez zukeen
dudarik bere hautu politikoaz.

Izenpetu zutenetan, bi Agirre, baten izena ez da emana baina bestearena
bai, Mariano, eta hau Hegoaldeko izena da; Bixenteren familiakoa ote zen?
Izenpetu zutenetan ere 4 mugazain.

Elizanburu hoin zuria eta erregetiarra izan bada ez zait iduri Heletatik duen
ideologia hori. Frantzia behere horietan ibili delarik ditu beretu ideia horiek.

Aguirrez beste bi hitz erran nahi nituzke. Ez zen Hegoaldeko bakarra He
letan ez eta lehena. 18. mendean ikusi ditut Arrankudiaga, Bilbo, Barrakaldo,
Donostia, Labio, Narbarte eta Garraioako jendeak.

Heletarrak ere joaten ziren Hegoaldera. Bat hil zen Garesen Konpostelara
zoalarik beilaz, beste heletar batzuekin, Beste bat Tuteran, teilagin zelarik.
Mende ondarrean, geroztik ere gertatu den bezela, Santiago Aingidart Berga
rako neska batekin ezkondu zen eta Madrilen gaindi egon ondoan Tolosan fin
katu, Benat Haran, beste hemen.), errekizizioneri ihes egiteko, apezak gorde
tzeko.

Tropa Frantsesak Espainiatik itzuli zirelarik, Espanol eta Frantsesen muga
Heletan izan zen 8 hilabetez. Heletan ziren armada frantsesak. 1813ko uztai
letik eta 1814ko otsaila arte Euskal Herria larrutu zuten Frantsesek, beren je
neral batek zioenaz etsaiaren lurretan ere ezin onartuak izanen baitzen haien
jokamoldea (10).

1814ko otsailaren 14an hemen hasi zuen bere erasoa Welington Ingelesak,
Soult Frantsesaren kontra, Heleta eta Lekorneren mugetako ordokian: "Marti
ren ordokia" deitzen dugu hori, ez baitu beste komentariorik behar.

1821an 4745 libera damu domaia hunki zuten Parisetik. Iduriz armadak
herriari ofizialki eskatua pagatzeko zen; errekizizione eta horrelako; ez gerlaren
makurrak ordaintzeko, ez eta zortzi hilabetez soldado frantsesek egin sarras
kiak (11).

Zorraren parte bat baizik ez zen eta 1833an ikusten dugu herriko kontsei
lua protestatzen zorraren bigarren partea etortzekoa delakotz. Ez da sekulan
agertzen etorri denik, nahiz 182lan "gerlaren zorra sakratua zela" oroitarazten
zuten heletarrek.

1833an ikusten dugu ere arazo gogorrak badituztela oihantzainekin eta har
tu erabakiak ez badira aldatzen herriaren erdia gutienez hondatua izanen dela:
bazter guziak ametzez estalgiak ziren eta kabalek ez zuten alatzeko eskubiderik
"oihanak" ziren tokietan: bizkitartean ameztoi eta larre baitezpadakoak ziren

(10) Soldado frantsesen basakeriak.
(11) Euskaldunak soldadoek larrutzen dituzte.
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hemengo laborarientzat. Oihanen auzia Xahorekin trenkatua izanen da, II. Erre
publika etortzearekin 1848.an. Horra Xaho gorriaren aIde izateko arrazoi bat!

Jendea ez zen Bonapartista edo erregetiar izaten ahal Elizanburu haurra eta
fraile gazte zelarik, oihanetaz eta gerlako zorraz Parisekin zuten auzia gatik.

Heletar batekin sozietate bat muntatzen zuela auerdinta egiteko.

Horien ganik ikasi ote zuen Heletako bidea Agirrek?

Befiat Haran, Buenos Airesetan aberastua zen eta Tolosara joan aintzin
etxe bat erosia zuen Baionan 15.000 liberetan. Izana zen beste heletarrik ere
Ameriketan: hargin bat Kaienan Baionako burges batentzat etxea eraikitzen.
Beste bat Santo Domingon hil zen 68.000 liberako diruketa utzirik. Ondoko
egina zenak, Larre medikua igorri zuen diruaren bila, 7.000 libera ematen ziola
lana eta bidaia sari.

Kanpoan ibiliak ere, apezak, notarioak, medikuak (ikasketak Aix en Pro
vence eta Montpellier-en eginak zituzten Heletako Larre medikuek), Santa
mariako jaunak armadetan, Beltzuntze kolonela, Lamarens kapitaina, barberoak
(bidaia bat egiten zuten itsasoan, lanean ofizialki hasi aintzin). Etxe bat deitzen
da Marifieldegia eta 18. mendean 2 heletar hil dira itsasoan gure jakinean.

Kanpotik etorkin ainitz bazen: izenak ikustea aski da; Dumon, Dubois, Du
clos, Goujon, Laborde, Lapeire, Lajunie, Marot eta beste. Gehienak ofizialeak.
Baziren ere 18. mendekotzat mugazainak: "la vigie du tabac" aipu da eta La
junie "receveur au bureau des domaines" ekarria da. Hona Heletako mugazai
nek izenpetu paper bat 1803an: an dix de la Republique (12).

1782an Lekorneko emazteak oldartu ziren: emazte batek Heletako pagagia
pasatu zuen bere mugasaria eman gabe, 1553 eta 1688ko arresta batzuen ara
bera egin beharko zukeelarik: dena hortarik abiatu zen (13).

Horiek denak erakusteko heletarrak ez zirela zoko batetan bizi ziren moda
zaharreko jende batzuk, mundu zabaleko berri jakin gabe. Froga bat gehiago,
Elizanbururen ideologia ez zela Heletakoa.

IPARRALDEKO GIROA

Heleta besteak ez bezelako herri bat ote zen? Ez! Oihanen arazoa aipatu
baitugu, Iparralde guziak sofritzen zuen Parisek egin lege horretaz eta bazterrak
zapartatu ziren 1848an bigarren errepublika sortzearekin. Jendeak oldartu ziren
Donibane Garazi, Armendaritze, Amikuze, Oztibarre, Muzkildi eta Atarratzen.
Oihaintzainak tirokatuak izan ziren eta bahituak. Armada sartu zen Atarratzen.

(12) Heletako mugazainen pasaana.
(13) Heletako muga Iraultza aintzin.
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Amikuzeko oldartzearen ondotik, Bithifia eta Behauzeko auzapezak kar
gutik kendu baitzituzten, Behauzeko kontseiluak hura bera eman zuen berriz
karguan eta bigarren aldiz kendu behar izan zuen kargutik Parisek.

Ordukoa da Barbier-k kondatzen duen Lohilakat-en istorioa. Oldartzeen
ondotik auziak izan ziren. Abokatek azpimarratu, Pariseko libertate haizeak pu
saturik altxatu zirela laborariak. Eskerniaren doiako gaztigua eman zietan zen
beiti, gehienei osoki barkatu, salbu mugaz bestaldera ihesi joanak zirenei. Au
zitegien eztitasuna ikusirik, hauek etxera itzuli ziren. Zenbeit hilabete
berantago jujatu zituzten eta artean giroa aldatua baitzen, preso eman: hauetarik
izan zen, Erramun Mindurri Lohilakateko nagusia eta 3 urteren presondegia
eman zioten, 500 frankoren izuna bestalde.

Iparralde guziak gorri bozkatzen zuen, ezker muturreko Xahoren aIde: ez
zen deputatu pasatu, Biarnon ez zuelakotz aski boz bildu eta bozemaile gehiena
Biarnon zelakotz. Deputatu pasatu ziren Renau eta St Gaudens ere gorriak ziren
baina moderatuagoak.

Libertatearen zuhaitzak landatu baitziren herri guzietan, apezak benedi
katzen zuen eta askotan apezak zuen mintzaldia egiten, hala nola Arbelbide
batek Domintxinen. Toki bakar batzutan baizik ez zuten gogor egin apezek
hala nola Landibarren: ilundu eta sartu baitzen apeza etxen, atea ez zuen ideki
nahi izan gazteei eta aizkora ukaldika hautsi zioten, artean leihotik ihes egiten
zuela.

Oztibarren bandera gorria eman zuten libertatearen zuhaitzaren puntan
Ibarla, Bunuze eta Donaixtin. Dendaburu kontseilari nagusia hiru aldiz preso
eman zuen Donapaleuko auzitegiak. Presondegitik atera zelarik, gazteak atean
zeuden dantza jautziak ematen zituztela beren gizonaren ohoretan. 200 jendek
igurikatzen zuten Lartzabelako bide kurutzean Bunuzera laguntzeko 3 atabal
eta bi banderekin.

Elizanburu Hazparnen zelarik zuten Napoleon hautatu Errepublikako le
hendakari frantsesek, ez ideologiagatik, baina biziki aberatsa zela eta dirua
emanen zuela uste zutelakotz. Departamenduan 60.000 boz bildu zituen, bi
garren zelarik Cavaignac 11.000ekin. Frantzia mailan Napoleon-ek 5,5 milioi
boz izan zituen, Cavaignac-ek 1,5 eta Ledru Rollain-ek 371.000, hauek biak
ezkerrekoak zirelarik.

Harritzeko bada ere Cavaignac gorriari eman zion gehiengoa Hazparneko
kantonamenduak (911 boz, Napoleon-ek 542!) honen aita zelarik izana terro
rismoaren buru hemen iraultza denboran. Baionan 2658 boz bildu zituen in
peradore beharrak, ezkerreko Cavaignac eta Ledru Rollainek 2622 egiten zu
telarik.

Hazparnen larrukin eta laborari ziren jendeak eta Bordaxurik "bur jesak"
deitzen dituenentzat ari lanean, hauek baitzuten dirua egiten lurreko mozkinak
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eta larruak komertzializatuz. 1846an gosetea izan zen eta karrikako saltegiek
janariak biziki kario eman zituzten. Garat Pikasarriko misionestak kristoren
predikua bota zuen igande arratsalde batez, ifernuko suaz mehatxatzen zituela
jende debot horiek. Humiliatu ziren: prezioak apaldu zituzten. Ez da harritzeko
1842an, misionestegiari datxikola Garat-ek sortua zuen eskolak arrakasta izan
bazuen: hor dira zuzendari izanen Elizanburu eta Agirre.

Hor ere nabari da Elizanbururen ideologia ez zela nagusi, ez bizi izan den
Hiriburun, ez eta gero egonen den Hazparnen. Liburuetarik eta Frantzia behere
horietako fraileen etxeetan zukeen bildua ideoleogia antisemita, antierrepubli
kar eta erregetiarra.

Aitortu behar dut halere mende ondarrean hasi dela idazten eta mendea
aldatu zela ordukotzat. Hirugarren Errepublika sortua zen, antiklerikala eta eli
zako eskolen kontrakoa, Jules Ferry-rekin. Baina harri ninteke Hazparreko es
kolan, gazteak ez baziren harmekin tiro egitera joaiten, urtean sei aldiz, Jules
Ferry-k erabaki bezela (eta nahiz Jules Ferry-k zuen hori erabaki!), gaztetxo
horiek, Alemanak Altzazia eta Lorraine-tik fueratzeko gai izan ziten handik eta
zenbeit urteren buruan. Behin ere ez dut deus irakurtu Elizanbururen luma xo
rroxtak horren kontra idatzirik! (14).

(14) Harmekin tiroka eskolan.
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MIXEL ELISSAMBURUREN BIZIA ETA LANAK

(Heleta, 1826-Hazparne, 1895)

Martin Jose Lasa, lasalletarra

Heleta, 1995-05-26

Heletako andere auzapeza eta gainontzeko agintariak,
Euskaltzainburu eta euskaltzain jaunak,
Jaun-Andereak,
Agur.

Joan den apirilaren 22an egon nintzen lehenengoz Heletan. Heleta eza
gutzera etorri ginen lau "Frera". Elizan norbait armonioa jotzen zegoen. Baio
nan ikasten ari den Melle. Noblia gazteak igandeko abestiak prestatzen zituen.
Herria bakez beterik zegoen. Hiru pertsona besterik ez genituen ikusi. Horien
artean, haur bat pelotalekuan, pelota dantzan jartzen zuelarik. Halakoxe bat
joan den mendean, Heletako plaza eder handian, Mixel Elissamburu mutikoa.

Hona bada berriz hemen zuen artean. Nolatan hori? Badu Piarres Charrit
ton jaunak jendeak amore eman dezan argudioak aurkezteko abilezia. Adore
emaile trebea da. Bera eta bere emaztea etorri zitzaizkidan Donostiarat apiri
laren 29an zera esatera: "Freren arteko norbaitek eman beharko luke hitzaldi
bat Mixel Elissamburu lasalletarrari buruz". Nola esango bada ezetz?

Hitzaldi hau ematean, lfiaki Olabeaga eta Nikolas Alzola gure ordenako
bi Anaia zendu maiteen tradizioari jarraitzen diot: biak baitute idatzi Anai In
nocentius / Mixel Elissambururi buruz. Baina, badut nik ezin eman ugari, ga
rrantzi haundia duten zenbait eremutan: hasteko esan behar dizuet, historiarako
zaletasuna baldin badut ere, ez nauzuela ez historigile, ez filologo, ez literatur
idazle, teologoa baizik. Gauza ezberdinak dira historia deskriptiboa egitea ala
ideologiaren historia kokatu eta ingurunean txertatua egitea. Nire ustez, Elis
sambururen zenbait liburuk bigarren historia-motaren beharra izango lukete.
Elissamburuk idatziriko "Framazonak" eta "Frantziako hirur errepubliken ix
torioa laburzki" izenburuko liburuak batez ere, girotze eta kontestualizazio ho
rren premian daude. Galdera franko, beraz, dantzan neure buruan: Nolakoa izan
da XIX. mendea Frantzian? Nolakoa mende horretako ibilbide ideologikoa?
Are zehazkiago, nolakoa Ipar Euskal Herriko mugimendu ideologikoa XIX.
mendean zehar?
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Eta hor Joseba Intxaustik orain urte batzuk zion hura gertatzen zait: "Ez
gabiltz hemendarrak [hegoaldekoak, alegia] ipar Euskal Herriazko jakitatez
jantziegi, beharbada jakiteko erosotasun handirik ez dugulako ere bai. Han
goen historiari gagozkiola, pobreago gara oraindik, «beste» historia bati 10
turik egina bait da haiena" (l) [zuena, esan nahi duD. Interpretazio eta kon
testualizazio baten beharrak eta hegoaldekoen ezagupen murritzaren
egiaztapenak bultzatu zuen, hain zuzen, orduan Joseba Intxausti, "Mintzaira,
aurpegia: gizon" (2) eta "Zezenak Errepublikan" (3) bi liburu interesgarri bai
no interesgarriagoen argitarapenaren artean "Iraultzaren hildotik" beste hura
argitaratzera.

Dena den, noan besterik gabe hitzaldi honen harira: Mixel Elissambururen
bizia eta lanak.

I. FRAIDETU ZEN ARTE

Mixel Elissambururen familia-aztarnak bilatzen saiatu izan dira Ifiaki Ola
beaga (4) eta Nikolas Alzola (5) lasalletarrak. Joan Bautista Elissamburu oler
kari famatuaren giza-ingurunea argitzen zutelarik, Antonio Maria Labayen
ek (6) eta Louis Dassance-k (7) ere haren lehengusu Mixeli buruzko datu in
teresgarriak eman zizkiguten. Nik neuk ere Erroman, lasalletarron Etxe Na
gusiko Artxiboan Hazparneko eskolari eta Elissambururi buruzko dokumen
tazioa aztertzerik izan dut (8).

Erromako gure artxiboko "Grande Fiche" delakoan datu hauek aurkitzen
ditut: "Frere Innocentius, nomme dans Ie monde Elissamburu Michel; fils de
Jean, et d'Indart, Gracianne, ne Ie 17 jevrier 1826, commune de Helette, can-

(1) Joseba INTXAUSTI, Iraultzaren hildotik, Jakin liburu sorta (3), Jakin, Arantzazu-Oinati,
1972, 10. orr.

(2) Jean HIRIART-URRUTY, Mintzaira, aurpegia: GIZON!, Aitzin-solasa: Piarres LAFIT
TE, Jakin liburu sorta (2), Jakin, Arantzazu-Oinati, 1971,221. orr.

(3) Jean HIRIART-URRUTY, Zezenak Errepublikan, Jakin liburu sorta (4), Jakin, Arantza
zu-Oinati, 1972,216. orr.

(4) Ifiaki OLABEAGA, Michel Elizanburu, Anai Inozenzio, Salletarra. Bere bizitza eta la
nak, Egan, XII (1959, Abend.) 142-154. orr.

(5) H.V.B [Hno. Valentin Berriochoa = Nikolas ALZOLA GEREDIAGAl, Documentos de
dos vasc6filos lasalianos naturales de Helette (Frere Innocentius y Frere luvenal-Martyr).
BRSVAP, XX (1964) 174-175. orr.; Nota adicional a los documentos de los Hermanos Inocencio
y luvenal-Martyr, BRSVAP, XX (1964) 325-326. orr.; Elissamburu el fraile. BRSVAP, XXIV
(1968) 108-109. orr.

(6) Antonio Maria LABAYEN, Elizanburu. Bere bizitza ta lanak. Su vida y obras. col. Au
fiamendi, 124, Aufiamendi, Donostia, 1978, 221 + [91. orr.

(7) Louis DASSANCE, Recherches sur lafiliation du poete l.-B. Elissamburu. Gure Herria
41 (1965, 5, Abend.) 278-288. orr.

(8) ACG (= Archivio Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane), Via Aurelia, 476.
Roma.
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ton d'Iholdy; arrondissement de Mauleon, Dep. des Bses. Pyrenees" (9). Jaio
tagiriak zera dio haren gurasoei buruz, "Jean Elissanburu prepose de la douan
ne dans la brigade de Helette. Demeurant dans la maison d'Errecart, age de
trente un ans", eta ama "Gracianne Indart agee de trente un ans" (10).

Hobeto ezagutzen dugu aitaren aldetiko jatorria. Mixel Elissambururen
aita, Jean, eta Jean-Baptiste olerkariarena, Michel izenekoa, anaiak ziren, biak
baigorritarrak, ogibidez biak aduanetako goardak.

Askotan aipatuko zituzten Errecart-ekoen artean aduanetako arazoak. Ez
zen hori, haatik, ele bakarra izanen: eskola eta irakaskintza mundua ere jalgi
zitekeen Errecart-eko sukaldera: zeren denen arbaso xaharra, Piarres Elissam
buru aitona baigorriarra, errient izana baitzen Baigorrin, eta osaba Michel, oler
kariaren aita, goarda sartu aurretik, irakasle izana baitzen Orzaize bailarako
Arrosan.

Noiz arte bizi izan zen Mixel mutikoa Heletan? Lafittek dio, eta beste as
kok berarekin: "passe son enfance aHelette" (11). Egiaztatu beharreko datua
iruditzen zait. Izan ere, Baionako aduanetako artxiboan Mixel/Innocentius-en
bi anaia aipatzen dira, douanier izandakoak, bata Jean, Heletan 1827an jaioa,
bestea Martin, l832an jaioa, baina ez Heletan, Suhuskunen baizik. Ez ote da
gertatuko hemen ere Dassance jaunak Michel osabari buruz dion hura?: "Les
menages de douanniers etaient a cette epoque appeles ade frequents depla
cements ", eta hor frogatzat Michel Elissamburu baigorritar olerkari famatuaren
aitaren dantzak (12)?

Mixelen aitak izendapen berria izan zuen, Hiriburu (St. Pierre d'Irube)-rat,
Olabeagaren eta Lafitte-ren esanetan. Lafitte data jartzera ausartzen da: "vers
1838" (13). Ordurako Lasalletarrak Baionarat etorriak ginen. Baionako ateetan
dago St. Pierre d'Irube. Lasalletarren eskolara bidali zuten ikastera bere gu
rasoek. Baina zein eskolaz ari gara? Zeren eta ordurako Anaiek bi eskola man
tentzen zituzten. Bata l822tik aurrera, Alexandre Dubrocq Baionako auzapeza
zelarik, "Ie Petit College" tradizio handiko ikastegian, non lasalletarrek l822tik
1852ra bitartean irakatsi baitzuten, bestea Saint-Esprit izeneko auzoan (14). Ja-

(9) ACO, OF 405, Grandes Fiches: Frere Innocentius, 91 eta 289 errefer.
(10) "Michel Elissanburu it Errecart": ik. jaiotagiria in H.V.B., Documentos de dos vas

cofilos... Xipri Arbelbideri esker dut jaiotagiri beraren fotokopia bat, et honen arabera zuzendu
ditut BRSVAPkoan sartu ziren akatsak.

(11) ik. DASSANCE, Recherches sur la filiation... , 287. orr., 12. oh.; Piarres LAFITTE,
Euskal Literaturaz, Klasikoak bild., 35gna, Euskal Editoreen Elkartea / Erein, Donostia, 1990, 204.
orr.

(12) ik. DASSANCE, op. cit., 279. eta 282. orr.
(13) ik. DASSANCE, op. cit., 287. orr., 12. oh.
(14) Izengabe, Les Freres des Ecoles Chretiennes it Bayonne, Bulletin des Ecoles chretien

nes (Maison S. Joseph, Lembecq-Iez-Hal, Belgique), 4' ann. (1910) 28-46 orr. Hor pasarte inte
resgarri hau irakur daiteke:

"La satisfaction des families chretiennes de Bayonne n'etaient point platonique: elle provoqua
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kin badakigu Anai Jurson tolosarraren zuzendaritzapean egon zela (bera bai
tzen orduan bi eskoletako arduraduna) baina ezin esan ziurki bi horietako zein
eskoletan egin ote zituen Mixel Elissamburu-k ikasketak, ezin esan non eza
gutu ote zituen Frerak edo Anaiak, ezta ere non somatu zuenik ere beraietako
bat izatera deitzen zuela Jainkoak.

Halere, Mixel beraren obretako pasarte batek susmoa ematen dit pentsa
tzeko ea ez ote zen Saint-Esprit auzoko eskolan ibili. Eskola-garaiko kontuak
izaten ohi dira-eta honen antzekaak. .. Begira zer dian: "Orai duela berrogoi
eta hamabortz urthe, ene haur denboran, ikhusten ginituen, Santo /zpiritutik
atheratu eta, borthaz bortha, philtzar-tzar, luma eta burdin zahar erosten za
biltzan Yuduak eta heyen emazteak; sakelako mokanesak harturik, edo arropa
kantail batekin, eginen ginituen urde beharriak bezelako batzu, eta yauzteka
pharatuko ginen Yudu eta Yudusa heyen aitzinean oihu eginez: «Raka, raka!
raka!». Hek koleran laster; gu, irriz laster! Zer orhoitzapena! Orduan zalhu
ginen, orai maltso gabiltza!!" (15).

Noan berriro Erromako Artxibako "Grande Fiche "-ra. Zera dio: "Entre
au Noviciat de Toulouse, le 15 Juillet 1841 (ez 1844, Lafittek idazten duen
bezala (16)), pris l'habit, le 15. Aoat /84/; employe, le / / jevrier 1842, ala
Com,e. de St. Antonin, a une petite classe; voeux triennaux, le 21 Septembre
1843, a Bordeaux, renouveles en 1844-45-46-47-48-49-50-51. Profession [per
petuellej, le 2I Septembre 185/, a Bordeaux. Brevete, le 19 Aoat 1848, a
Dax" (17).

Hor dugu, bada, Mixel Elissamburu heletarra euskal lurraldetik urrun 15
urte zituelarik. Izan ere, urte asko igara behar izango dute oraindik lasalletarrek

une fondation nouvelle. Au nord de I 'Adour, s'etendait la petite ville de Saint-Esprit, alors ch~f

lieu de canton des Landes, aujourd'hui simple quartier de Bayonne. II s'y trouvait depuis Ie sei
zieme siecle une nombreuse et tres influente colonie israelite qui, en 1839, sur vingt et un sieges
municipaux, en avait conquis huit avec la presidence. Et cependat, a I'unanimite, Ie Conseil de
manda une ecole de Freres qui, etablie a titre de quartier, compte presque aussitot deux cents
trente eleves. L'installation enfutfaite par Ie Frere DirecteurJurson, qui eut la satisfaction d'en
voyer au Noviciat les premieres vocations bayonnaises" (ibid., 33. orr.; bokaziodun batzuen izenak
ematen ditu, baina horien artean ez dago Mixel Elissambururena). 1820an ireki zuten Kristau Es
koletako Anaiek Baionan lehenengo eskola. Aipaturiko Anai lurson-en zuzendaritzak 1835etik
1842ra arteko epea bete zuen; ziur aski berari zor zion Elissanburuk Anaia izateko gonbidapena
eta Iaguntza. Saint-Esprit-eko eta Baionako judutar elkarteari buruz berri guztiz interesgarriak aur
ki ditzake irakurleak in "Les Juifs de Bayonne. 1492-1992", Baionako Musee Basque-ek argita
ratua.

Ik. baita ere, Georges RIGAULT, Histoire Generale de [,lnstitut des Freres des Ecoles Ch
retiennes, V. I., Plan, Paris, 1945,44. orr. Eta "Frere Jurson (1806-1894)": in Choix de Notices
Necrologiques des Freres des Ecoles Chretiennes, I' serie, Procure Generale, Paris, 1933,9-31
orr., batez ere ll-I4. orr.

(15) Michel ELISSAMBURU, Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki, Klasikoak
bild., 18gna, edizio honen prestatzailea: Gabriel FRAILE, Euskal Editoreen Elkartea / Erein, Do
nostia, 1988, 152. orr.

(16) ik. in DASSANCE, op. cit., 287. orr. eta LAFITTE, Euskal Literaturaz, 204. orr.
(17) ik. gorago, 9. oh.
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Euskal Herrian fraile-gai moldaetxe bat izateko: l885era arte, hain zuzen, Mau
leko "Ie chateau Ager" ou "Ie domaine Aguerria" izan-arteraino, aita Jean
-Pierre Arbelbide misionestaren ofizio onei esker (18). Elissambururekin ba
tera, l841an 118 gaztek sartu ziren Tolosako nobiziaduan. Haiek garaiak! (19)

Nobiziadua, erlijioso bizitzarako lehenengo urratsa. "Le postulant Mixel
Elissamburu s'appellera dorenavant Frere Innocentius ". Urtebeteko nobizia
dua burutzera iritxi gabe, berehala irakaskintza-praktikak. Ez Akizen, Olabea
gak (20), eta bere segidan Lafittek (21), dioten bezala, Tarn-et-Garonne-ko de
partamentuan baizik. Saint-Antonin herrian, udalaren kristau-eskolako (22)
"dans la petite classe", hau da, 5-6 urteko ume txikienekin, hain zuzen.

II. HAZPARNE

Mixel Elissamburu Saint-Antonin-era iritxi orduko bazebilen freren zu
murrua Lapurdiko Hazpamen. Izan ere. 1841eko urtarrilaren 19an "A mon tres
Honore Frere Philippe Superieur General de l'Institut des Freres des Ecoles
Chretiennes, faubourg St. Martin, Paris" idatziriko gutuna igorri zion DEY
HERALDE apez misionestak Hazparnetik, honako hau esanez:

"En VI~rite, je ne sais comment vous temoigner ma reconnaissance ainsi que
celie de toute la paroisse d'Hasparren pour l'accueil que vous avez daigne
accorder a notre demande.

Vous ne pourriez pas vous imaginer Ie pieux elan de six mille ames pour
un itablissement des Freres au milieu de nous. Je ne crois pas que vous puis
siez avoir dans toute I'etendue de votre institut un theatre plus heureux pour
Ie bien public et pour Ie bien particulier de votre excellente congregation.
Notre pays donnera bien des sujets a votre noviciat. Bien indigne sans doute
d'une pareille faveur, mais Pretre, je me jette en esprit a genoux avos pieds,
mon tres Honore Frere, pour vous prier, pour vous conjurer de nos envoyer
au plus tot trois chers Freres a Hasparren; deja on y travaille a organiser
les salles et la maison, et tout sera prer incessamment. [... j" (23).

Deyheralde apeza, Hazparneko apez misionesta eta elkarte-buru zen or
duan. Jean-Baptiste Garat hazpandarra izan zuten misionestek fundatzaile eta

(18) Georges RIGAULT, op. cit., VII. t., 99- 100. orr. Eta ARBELBIDE, Archives des Mis
sionnaires de Hasparren (Basses-Pyrenees, Pays Basque). Tip. "La Vasconia", Buenos Aires,
1898, 162-177. orr.

(19) Frere LEMANDUS, Histoire des Freres de Toulouse 1789-1850. Toulouse, L. Sistac,
1909,402.486-491. orr.

(20) Ifiaki OLABEAGA, op. cit.. 143. orr.
(21) Piarres LAFITTE, Euskal Literaturaz, 204. orr.
(22) Frere LEMANDUS, op. cit., 313.330. orr.
(23) Erromako ACG, NC 570, 2. dos., I.
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buru. Aita Garat, izengoitiz "aita Pikassarri", Minotz auzoko Pikassarri etxe
ederreko seme baitzen (24).

Garbi asko azaltzen du Arbelbidek fundazio honen xedea eta arrazoina: "Il
(Ie P. Garat) conr;ut alors (pendant qu'il crait vicaire a Hasparren), en 1822,
Ie projet d'etablir une maison de missionnaires. Les ames se trouvaient dans
une grande penurie; voila pourquoi, Ie P. Garat procura Ie plus grand bien
au basques, en elevant une maison de missionnaires. En 1830 eclatat encore
une miserable revolution, qui dispersa les missionnaires de toute la France,
meme ceux de Hasparren. La tourmente revolutionnaire passee, Ie P. Sarrote
fut Ie seul a revenir a Hasparren; mais de nouveaux auxiliaires arriverent au
P. Garat": Aita Deyheralde, Eteheberry, Hiriart, Hirigoyen, Curutehet, Cotiart,
Berho de Maeaye. "Tous les peres emirent les trois voeux de religion, et ve
curent sous la sauvegarde de la Pauvrete, de la Chastete et de l'Obeissan
ce" (25).

"Vous ne pourriez pas vous imaginer Ie pieux elan de six mille ames... "
(Deyheraldek, 19.01.1841eko gutunean). Zer eta nolakoa zen orduko Hazpar
ne? Joseph ZABALO jaun hazpandarrak, "L'eglise de Hasparren a cent ans"
liburuska guztiz interesgarrian, orain ehun urteko Hazpamerat itzultzen ditu
begiak: Ez zaigu erraz neurtzea, dio, gure herriaren garrantzia, eta aipamen
zehatz batzuen bitartez, aise asko igartzen du batek "que Hasparren faisait
reellement figure de capitale d'un Pays Basque interieur beaucoup plus re
tranche qu'aujourd'hui". Sei mila biztanleko herria. Garai berean, Donibanek
lau mila zituen; Hendaiak, 1.500; Kanbok, 1.600; Maulek, 2.000; hegoaldean,
Irunek, 5.000; Bilbok, 8.000. Gainera "l'activite economique de Hasparrenfait
I'envie du Pays Basque et I'admiration des etrangers" (eta datu zehatzak ema
ten ditu guzti hon frogatzeko) (26).

1841eko urriaren lIn iritxitako hiru Anaia lasalletarrak eskola ematen hasi
ziren. Fr. Delphin, zuzendaria; Fr. Jumael, euskalduna, eta izen bitxiko Fr. Ky
ree, "dit Augustin" (27). Bi ikasgela ondo beteak; ikasturtearen bukaeran, 100
bat mutiko (28). 1848: zertzelada esanguratsu hau irakur genezake Erromako
gure Artxiboak gordetxen duen "Historique" delako batean: "Quoique Ie fro
Delphin fut universellement aime et estime a Hasparren, on regrettait cepen
dant qu'il nefUt pas basque; voila sans doute pourquoi en 1848 on Ie rempIar;a
par Ie Fr. 1nnocentius, jeune frere basque, brevete a Dax deux mois aupara-

(24) Deyheralderi buruz, ik. ARBELBIDE, op. cit., 149-152. orr.; Aita Garat-i buruz, ik.
ARBELBIDE, op. cit., 33-39. orr.

(25) ARBELBIDE, op. cit., 36-37. orr.
(26) Joseph ZABALO, L'Eglise de Hasparren a cents ans, Typo-offset Larre, Hasparren,

d.g., 36 orr.
(27) ARBELBIDE,op. cit., 51. orr.
(28) Erromako ACG, NC 570, I.dos., 19-20. orr.
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vant. Sous son habile direction l'ecole des Freres continua a prospe
rer... " (29).

Baina Elissamburu Hazparnera etorri ondorengo sei urteko kontuak dira
horiek. Izan ere, sei hilabete besterik ez zituen egin Saint-Antonin. 1842ko irai
lean etorri zen lehenengoz Hazparnera: eskola ematera eta elkarteko sukalda
ritzaren ardura hartzera. Bi urte terdi ondoren, Akizen ikusten dugu
(l845.02.27tik aurrera). Akizetik Hazparnerat ekarri zuten 1848ko irailean, Zu
zendari eta Ikuskari kargua eman zioten. "Behin betirako Zuzendari"... , zeren
hortik aurrera, 1892ko apirila arte kargu berean ikusten baitugu Hazpar
nen (30). Berrogeitalau urte zuzendari! Aspertzeko lain... Ez, baina. Hustuketa
ederrean, bere guztia emateko lain!

Eskola honi buruz datu guztiz interesgarriak aurkezten ditu Arbelbidek
"Archives des Missionnaires de Hasparren" liburuan (31); horrez gain, baditut
esku artean Deyheralde apaizak Pariseko Anaiburuari idatzitako gutun pila eta
handik berari igorritako erantzunak. Horien artean, Anai Mixel Elissamburuk
idatzitako batzuk ere, altxor preziatua (32). Baina nahikoa zaigu lauzpabost
gauza garrantzitsuenak aipatzea.

San Jose izeneko ikastegia eta barnetegia. Ikaslegoa: batzuk hazpandarrak
(kanpoko ikasle eran), besteak inguruko parrokietakoak (barneikasle eran).
Hauentzat etxetxo bat erosi zuen Deyheraldek, eta Pensionnat St. Joseph izenez
bataiatu zuen. Bi eratako barneikasleak: egun osoko zerbitzuaren truke (ira
kaskintza barne) hilabeteko 20-25 libera ordaintzen zituztenak, eta mantenua
etxetik ekarri, bertan prestatu eta lojamenduaren truke hilabeteko 6.50 libera
ordaintzen zutenak. Hamar urte bitartez Hazparneko eskola ecole libre/eskola
pribatua izan zen. 1852an, udalbatzak hala eskaturik, eskola publiko eta ko
munala bihurtu zen. Anai Innocentius irakasle publiko izendatu zuen Pabeko
Akademiaburu Jourdan jaunak. Maila hori gorde zuen eskolak 33 urte luzetan,
hau da 1885ra arte; urte horretan, "par decision du Conseil departementale,
l'ecole communale tenue par les Freres a etC lai'cisee, malgre le voeu unanime
du Conseil municipal. Mais comme le local appartient aux Missionnaires, les
eleves ont continue a frequenter les memes classes, apres qu'elles ont etC an
nexees a l'ecole libre deja existante [... j".

Ospe eta emaitza handiko eskola bihurtu zen San Jose Ikastegi hura. He
rriko jendearekilako zerbitzuaz gain, barnetegia goraka joan zen urtez urte:
1830en 30 barneikasle egon ziren; 1852an, 84; 1856an, 104; 1860an, 163 eta
horrela mantendu ziren 1884ra arte, non "les nouvelles alarmantes du cholera
en France et surtout a Toulon et a Marseille, ont occasionne le depart d'une

(29) Erromako ACG, NC 570, 1. dos., 3. orr.
(30) Erromako ACG, GF 405, Grandes Fiches: Fr. Innocentius.
(31) ARBELBIDE, op. cit., 44-51. orr. (Fondation de l'Ecole de Freres (Lettres)), 51-55.

orr. (Extrait des Etudes), 56-60. orr. (Pensionnat: cuisine, dortoirs, etc.).
(32) Erromako ACG, NC 570, Hasparren, 1-5 dos.
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trentaine d'eleves espagnols avant lafin de l'annee scolaire". Baina Hazpar
nerako joerak berehala hartu zuen ohizko gorakada. Hurrengo urtean 130 ba
ziren, 1887an inoiz baino gehiago izatera iritxi ziren eta bere hartan jarraitu
zuen. Ez beti halere. Kubako gertakizun eta katramilek ondorio ekonomiko la
tzak ekarri zituzten Espainian, ondo nozitu zituen familia askoren patrikarak;
haren ondorioz, Hazpameko bidea hartzen zuen mutil andana eder hura gero
eta urriago bihurtu zen (33).

Hor dugu, bada, Mixel Elissamburu eskola horretako kapitan pilotu trebe
baino trebeago: Begira zer dioten Arbelbide eta Haristoy-k honi buruz.

"Le F. lnnocentius n'avait que vingt-deux ans, quand il prit la direction
de I'ecole. lnstruit, aimant passionnement l'etude, doue d'un caractere ener
gique, quelque peu rude, et de talent rare d'enseigner, il donna un nouvel essor
aux etudes. Telfut son succes que Ie nombre des pensionnaires s'elevajusqu'a
160, venus les uns du pays basque franfais, les autres d'Espagne ou el colegio
de Hasparren jouit d'une reputation bien meritee. Les espagnols au nombre
de plus de 100, dont 40 madrilens, vinrent de toutes les parties du royaume
voisin. Aussi fallut-il agrandir plusieurs fois Ie pensionnat" (34). "Bezero"
hauek kontuan hartuta argitaratu zituzten, hain zuzen, "Vocabulaire trilingue
franfais-espagnol-basque" eta "Recueil de Chants Religieux Latins, Basques,
Franfais, Espagnols a l'usage des eleves de l'Ecole Chretienne de Haspa
rren" (35).

"Caractere energique, quelque peu rude": bai, hala omen zen gure Mixel
Elissamburu heletar hazpametua. "Eta denbora berean dena bihotz zen, dena

(33) Erromako ACG, NC 570, Hasparren, 1. dos., 3. "Extrait de I'Historique", eta datu
hauentzako: Archives Historiques F.E.C (124, Cours Gambetta, 33400 TALENCE), ED Hasparren,
"Hasparren (Historique)", 94. orr. eta hurr.

(34) ARBELBIDE,op. cit., 52. or.; 1. OLABEAGA, op. cit. 143. orr.; ik. baita ere, LIZUN
DIA [=Nikolas ALZOLA GEREDIAGA], Paginas hist6ricas, in San Marcial (-rgano del Co
legio San Marcial y de la Asociaci6n de Antiguos Alumnos de Iron), V (1925), n.O 25 (enero):
Hazparneko ikastegian ikasle izandako zenbait aipatzen ditu; ik. ikasle horietakoren bat in P. Vi
cente GUIMER-, SJ., Marino y Misionero 0 el P. Julian de Madariaga. De la Companra de
Jesus. Misionero en las islas Marianas, Carolinas y Marshall, Imp. y Lib. de Eulogio de las Heras,
Sevilla, 1929, 19-22. orr. (ez al da hau izango Anai Nikolas Alzolak goiko artikulu horretan ze
harka aipatzen zuen liburua~: "En su biografra «MADARIAGA, MARINO Y MISIONERO», que
escribi6 el Padre Pons (?) se habla ampliamente (?) del Colegio Hasparren y de un Hermano de
origen espanol (?), que suponemos serra el Hno. JUVIinal-Martyr" (Aita Juan Pons jesuitak ere
bilbotar misiolariari buruz biografia bat idatzi ote zuen? Badakigu, hori bai, elkarrekin egon zirela
misiotan); Saturnino GALLEGO f.s.c.-ek, Sembraron con amor. "La Salle", Centenario en Espana
(1878-1978), San Sebastian, 1978, Hazparneko beste ikasle ohi bat aipatzen du (ik. 461. orr., 45.
oh.).

(35) F. J.-M. [Frere Juvenal-Martyr = Arnaud Agirre IribarnegarayJ, Vocabulaire trilingue
Franr;ais-Espagnol-Basque suivi des Verbes auxiliaires, des Conjugaisons modetes, des principaux
Verbes imiguliers, etc. Le tout dans les trois langues, Bayonne, A. Lamaignere, 1899, VIII+ 224
orr.; Recueil de chants religieux latins, basques,franr;ais, espagnols aI 'usage des eleves de ['ecole
chrhienne de Hasparren, Bayonne, impr. Lasserre, 1893,295 orr.; bada 1900ko beste argitalpen
bat ere, 271. orrialdekoa.
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maina erientzat, dena emaitza behardunentzat, eta dena othoitz denen
tzat" (36). Bertzalde, garai hartako pedagogiak gaztigua onartu eta laudatzen
zuen, bai familia barman, bai eskolan. Zaplastekoa eta gaztigua orduko hezi
keta ohiturak ziren. Gndo asko esaten du Lafittek leku berean: "Ez batere gaix
takeriaz, bainan iduri batzitzaion gizonaren naturaleza ez ditakela hez bortxa
ka baizik." Eta beste pasarte hau ere: "Erraiten ohi omen zuen: «gaztigatzen
ez dakienak ez daki zer den maitatzea; amodioz gaztiga ditzagun maitagarria
go egin nahi ditugun adixkideak". Gndo jarria zioten, beraz, hazpandarrek,
"saindu mokor" izengoiti esanguratsu hura.

Ez da uztekoa beste pasarte interesgarri hau: "L'abbe Deyheralde hait un
homme trap clairvoyant pour donner a ses enfants cette instruction a outrance
de -nos jours, qui declasse tant de jeunes gens et depeuple nos campagnes.
Avant tout, il hait pour I'education de I'enfant, pour la formation de son ca
ractere, de sa volonte, et de son coeur. Ses idees etaient partagees par Ie F.
Innocentius. Bien avant notre temps, ce dernier donnait des notions d'agri
culture a ceux de ses eleves que leur naissance appelait aux travaux des
champs; il les initia aux secrets ou aux avantages de la chimie agricole. Il ne
cessait de leur faire aimer leur maison natale, la terre de leurs ancetres, les
traditions chretiennes du Pays basque" (37).

Eta beste hau: "Le F. Innocentius dirigea son ecole pendant quarante
quatre ans avec Ie meme succes, jusqu'a ce que, en 1892, charge d'annees et
d'infirmites, il passa sa charge au F. Juvenal, son ami et compatriote. Nous
ne parlerans ni de son inexorable fidelite aux devoirs religieux, ni des souf
frances atraces de sa derniere maladie endurees avec la plus grande resig
nation; nous dirans seulement que toujours au courant de tout ce qui se faisait
dans son ecole, il consacra les rares repits de sa maladie a composer d'ex
cellentes brochures dans la langue basque, qu'il possedait admirable
ment" (38).

III. MIXEL ELISSAMBURU, EUSKAL IDAZLE

Hasteko pentsamendu hau datorkit lumara: idatzi zuelako, eta euskaraz
idatzi zuelako dugu gaur gogoan Mixel Elissamburu. Horregatixe ospatu nahi
izan duzue gaur heletar hau Euskaltzaindiak eta Heletako herriak. Ez genuke,
ziur aski, horrelakorik egingo, euskal idazle agertu izan ez bazen (39).

(36) P. LAFITTE, Euskal Literaturaz, 205. orr.; ik. lfiaki OLABEAGA, op. cit., 143-144.
orr.

(37) ARBELBIDE, oc. cit., 53-54. orr.
(38) ARBELBIDE, oc. cit.. 52-53. orr. Liburu hauek aipatzen ditu hor: 1.0 Framazonak eta

Frantziako hirur errepublikak; 2.° Joannes Batista dohatsuaren bizia; 3.° Zer ziren leheneko (sic)
Eskualdunak.

(39) Euskal idazle izateaz gain, euskalduntasunaren ereile eta suspertzaile izanaren meritu
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Liburu hauek utzi dizkigu:

a) Historia eta giro politikoarekin zerikusia dutenak, bi liburu:

1) Framazonak, 1888 edo 1889an argitaratua.

2) Framazonak (bigarren edizionea) eta Frantziako hirur Errepubliken
ichtorioa laburzki, 1890.

b) Euskal ohiturekin zerikusia duen liburua: Lehenagoko eskualdunak zer
ziren, 1889.

c) Hagiografia sailean, La Salleko santuaren bizia: Joannes Batista do
hatsuaren bizia, 1891.

d) Deboziozko liburu bat: Sakelako liburuchka edo giristino guzientzat
on den esku liburu ttipia, 1892.

Baditu bertsoak edo olerkiak ere.

Deskriba ditzadan piska bat liburu horiek.

1. Framazonak

62 orrialdeko "liburu ttipi edo labur"ra. Azaleko izenburua, "Framazo
nak". Bamekoa, berriz, luzeagoa: "Zer izan diren eta zer diren oraino Fra
mazonak munduan". Izenburu laburrez ezagutua eta aipatua izan da. 1888ko
edo 1889ko liburuska dugu (Bayonne, Imprimerie Lasserre, rue Gambetta,
20) (40).

bikaina aitortu behar diogu Mixel Elissambururi, dudarik gabe, Hazparnen irakaskintzan eta es
kola-zuzendaritzan bota zituen urte pila haietan. Lafittek, Jean Hiriart-Urruty aipatzen zuen eskola
hartako ikasle izandakoen artean: "Lehenik ibili zen eskolan Hazparne, fraiden manupean, eta han
ezagutu zuen «Frere Innocentius» famatua, Michel Elissanburu, «saindu mokor». eskual idazle
bizia" (in "Mintzaira, aurpegia... ", 17. orr. Gaur eguneko beste Jean Hiriart-Urruty Euskaltzain
dikoa egin zuten egunean, agur hitz hauek zuzendu zizkion Villasante Euskaltzainburuak: "Haz
parne hirifamatua da, euskalliteraturan anitzetan aipatua, Lapurdiko hiri handienetakoa, euskara
atxiki duten herrietan tarrotuena segurik. Euskalliteraturaren historia egitean hamaika aldiz topo
egin dut Hazparneko herriaren izenaz. Hemen zen eta da oraino Misionesten etxea, zeinetan bizi
izan baita euskal idazleetarik franko. Lasalletarrek ere kolejio bat jarri zuten hemen gazteentzat
et hortik pasatuak dira idazle hoietarik ez gutti. Eta hala beti Hazparneren izenaz topo egiten
nuen. Beste zenbait Hazparnen bertan egonak dira apez. Eta azkenik beste batzuk Hazparneko
bereko semeak dituzue. Hazparneko Misionest izandakoen artean hor da Haramboure... hor da
ere Arbelbide... Hazparneko kolejioan ikasitakoen artean, berriz, euskal idazle mordoa dugu: Lap
hitz, Barbier, Landerretxe, Monseigneur St. Pierre... Eta Frere Innocentius bera, Lasalletarrra.
Hazparneko kolejioko buru, Elissamburu poetaren lehengusua, euskal liburuen egile da hura ere.
Ez da mirestekoa hainbeste idazle euskararen amodioan sutuak atera baditu." (ik. EUSKERA,
XXII, 2. aldia (1977), 323-324. orr.).

(40) Noizkoa da liburutxo hau? Vinson-ek 1890koa dela dio (Essai d'une Bibliographie de
la Langue Basque, Paris, 1891, 408 orr.). Zalantzan jarri beharreko data da hori. Gabriel Frailek
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"XXX." sinatzen duen norbaitek zertzelada interesgarri batzuk ematen
ditu: "Irakurtzaile Maitea, asko presunen chedetan sartzeko, ESKUALDUNA
izena duen gazetan agertu izan diren artikuluak, Framazonen gainean, hemen
elgarrekinjuntatzen ditugu, hamar kapitulutan" (41). "«Gom» deitu ezkertia
rrek «Le Reveil basque» astekari bat jalgi zuten 1886an. Louis Etcheverry Do
nazaharreko deputatu-gai «xuriak» [=eskuindarrak] pentsatu zuen behar zela
bisian-bis astekari girixtino bat ezarri. 1887ko martxoan ateratu zuen Eskual
duna deitu astekaria". Astekarian idazten zutenen izenak aipatzen ditu Lafittek.
Idazleak, nonbait, hiru errient ziren, hamaika apez, hamalau jaun, eta bi fraile,
biak lasalletarrak, Hazparnen irakaskintzan zihardutenak, Frere Juvenal eta Fre
re Innocentius, azken hau gure Mixel Elissamburu (42).

Bere laburrean, hamar kapitulutan jositako liburuska dugu. Beroietan, tesi
nahikoa sinplea azaltzen da. Mami hortaz jabetzeko, nahikoa da kapituluetako
izenburuak irakurtzea:

datu interesgarri bat ematen du, Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki prestatu duen
berrargitalpenean; honela dio: "Baionako Musee Basque-tik eskuratu dugun ale batean honako hau
irakur daiteke: «E.S. Dogson, 9 March 1889»" (ik. Michel ELISSAMBURU, Frantziako hirur... ,
Klasikoak bild., 18, 22. orr., 2 oh.). Ohar horrek, beranduen, 1889ra botako luke liburuaren ar
gitalpena.

Baina bada beste zerbait, zertzelada xumea izanik, arazo hau argitzeko lain dena. Berak pres
tatu duen liburuak zer dakarren adierazten duenean, zera esaten digu Gabriel Fraile-k: "Lehen
zatia, Zer izan diren".-en aldaketarik gabeko birrargitalpena da; bigarrena, guk argitaratzeko hau
tatu duguna" (23. orr.), eta antzeko beste hau: "Zer izan diren".-en birrargitalpen hutsa den lehen
zatia baztertzea erabaki dugu, honen eta bigarrenaren artean jarraikitasunik ikusten ez delako, bai
eta pasarte asko, hitzez hitz batzuetan, errepikatzen direlako" (27. orr., 13. oh.). Orokorki begi
ratuta, arrazoina du Gabriel Fraile-k, birrargitalpen hutsa dela, esaten duenean. Baina, bada, gu
txienez, aldaketatxo bat: har dezagun Framazonak 6. kapituluan: 1. edizioan (32. orr.) hau esaten
da: "Helduden urthean mende bat izanen du erreboluzionearen hasteak. Gero laster jinzen gure
lehen errepublika". Esaldi honen ordez, bigarren edizioan (l890koan) beste hau azaltzen da:
"Badu yadanik mende bat pasaturik erreboluzionearen hasteak. Gero laster jin zen".". Aldaketa
guztiz esanguratsua. "Helduden urthean mende bat", hau da, hurrengo urtean". Argi esaten du
hor idazleak 1888an ari dela idazten. Ez dakigu ziur, baina litekeena da, 1888ko urte berean ar
gitaratua izatea liburuska; atzera eginda, 1889an. Baina ez beranduago.

Bada beste gehiagorik ere. Inork ez du erreparatu lfiaki OLABEAGAren pasarte bati, datak
argitzeko nabikoa argitasunik duen pasarte honi: "Avec notre autorisation, il fit imprimer, il y a
4 ans, il fit imprimer, en basque, une histoire tres appreciee de la Grande Revolution de 1789,
ainsi que des Republiques de 1848 et de 1870. Deux ans auparavant, nous lui avions permis de
faire paraftre aussi, toujours en basque, d'abord une brochure tres goatee sur la Franc-Mar;on
nerie et puis une autre sur les moeurs des Basques d'autrefois. Enfin en 1891 il a compose une
vie abregee du Bienheureux de la Salle et un petit Manuel de Piite, contenant une meditation
pour chaque jour du mois." (op. cit., 144. orr.). "Avec notre autorisation"". horrek Anaiburu
Orokorra bera edo Baionako Anai Probintziala adierazi nabi dute. Dena den, gauzak oso gertutik
ezagutzen duen bat mintzo zaigu hor zehaztasun haundiz. "11 y a quatre ans" (l895an Innocen
tiusen heriotze urtean dio hori, beraz "il y a quatre ans" horrek 1891era garamatza); "deux ans
auparavant", beraz, 1889an, "Framazonak"l eta "Lehenagoko Eskualdunak".".

(41) Zer izan diren"., 1. orr.
(42) Guzti honetaz, ik. P. LAFITTE, Mintzaira, aurpegia: G1Z0N!, Aitzin-solasa, 23-42. orr;

idazleen izenak, 26. orr.
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(1) Framazonak Eskual herriaren nahastera eta tzartzerat abian dire - Kal-
te handia egin dute Erlijioneari, Elizari, Sozietateari.

(2) Zer dire Framazonak? Framazonen istorioa iragan mendeetan.

(3) Framazonek egin zuten Franziako erreboluzione handia.

(4) Framazonek bankarrut egin zuten.

(5) Framazonak liberalak deitzen ziren - Errepublikak ez ditu atchiki bere
agintzak.

(6) Laborantzak, Komerzioak eta Industriak sofritzen dute - Goberna
menduak ez ditu zergak gutitzen, bainan bai emendatzen - Zeruko gobernioa
Monarkia da, Ifernukoa da Errepublika - Errepublikak iraunen othe du luzaz
Frantzian?

(7) Framazonen juramentu ikharagarriak - Guziak Elizaren kontra dire.

(8) Framazonek badituzte hirur chede: lehena orotan nagusi izatea; bi
garrena, gauza guzien kambiatzea, Erligionea khenduz; gobernamendu guziak
aurthikiz; hirurgarrena, Libertatearen, Igualtasunaren, Anayatasunaren izenean,
zer nahi gizoneri eginaraztea.

(9) Framazonek bere lehen chedea dute jadanik bethea; bigarrena ere
dute hasia eta sobera abantzatua; hirugarrena ere komplituko dute lainkoak ez
badu, munduaren salbatzeko, alcharazten San Luis bat, Charlemagne berri bat,
Garzia Moreno bat; akhabo orduan erligione guziak eta partikularzki egiazkoa.

(10) Mundua ongi eri da, eta guziz Franzia; Franzia historian zehar; Orai
no ere alcha daiteke. Fidantzia izan behar dugu, bainan 1.0 Othoitz eta peni
tentzia egin dezagun; 2.° Onak elgarren aIde para gaiten eta ez framazonekin;
3.° Gure haurrak giristinozki alcha ditzagun, gazeta tzarrak ez ditugu irakurtu
behar, bainan onak, eta bakharrik hek kurajastatu.

"Aurkhigia"n edo aurkibidean hartutako bitxiak dituzue.

Zer esan argudio horiei buruz, nola esplikatu guzti hori? Borroka latzeko
ingurugiroan bizi den lekuko bezala agertzen zaigu hor Mixel Elissamburu.
Historia interpretazio guztiz alderatuaren lekuko, sinplifikazio baten lekuko:
monarkia eta monarkizalea, xuxena da; errepublikanoa, tzarra, ifernukoa. Ikus
dezakezuenez, Mixel Elissamburu politikaz edo ideologiaz xuri amorratua zen.
Liburu ttipia eman bazigun ere, benetan irensteko gaitza, handiegia, eman zi
gun. Garai hartako giroan, "xuriak" -eta ez ziren, ez, gutxi, Frantziako eta
Ifar Euskal Herriko gizartea guztiz erdibitua zegoen hemeretzigarren mende
haren bukaeran- adoretu egiten zituzten honelako liburuek, "gorriak" aldiz
errabiatu eta sutan jartzen.

Ideologiaz aparte, euskararen eta idazkeraren aldetik, liburutto hau ederra
da: Elissambururen euskarak indarra du, pasionatu bat baita bera, argudioak
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eman eta pilatu ahala berotu egiten da Mixel. Ezin zenezake berarekin ados
egon, hortan zeuk ere galantak botako zenizkioke (Vinson-ek bota zizkion be
zala (43), baina hala eta guztiz, erakargarri egiten zaizula esango nuke. Euskara
hain naturala eta bizi-bizia baitarabil, freskotasunez beteriko euskara (44).

2. Framazonak (bigarren edizionea) eta Frantziako hirur Errepubliken
ichtorioa laburzki

200 orrialdeko liburua. "Baionan, Lasserre baithan imprimatua.
1890" (45).

Lehenengo zatia "Framazonak" liburu ttipiaren errepika da, horregatik
"bigarren edizionea". Ondoren, "Frantziako erreboluzionearen eta haren
Errepublikaren istorioa laburzki bai eta zonbait hitz bigarren Errepublikaz;
nola oraiko hirurgarren huntaz, azken egun huntaraino". Hau da bigarren
zatiaren izenburu osoa.

Erreboluzione handiari ematen dio Elissamburuk zatirik zabalena: 12 ka
pitulu, 75 orrialde. Ondoren, zatirik laburrena, "Frantziako bigarren Errepu
blikaren ixtorio bitxia laburzki": 3 kapitulu, 13 orrialde. Eta azkenik, "Fran-

(43) Julien VINSON, Essai..., 410. orr.: "Reimpression d'articles publies dans Ie journal
I 'Eskualduna. L'auteur y repete toutes les niaiseries qui trafnent dans certains journaux, et montre
une singuliere ignorance de son sujet. Chemin faisant, it enonce des aphorismes comme les sui
vants: «Tous les gens canailles sont republicains - la Monarchie est Ie Gouvernement du Ciel; la
Republique celui de l'Enfer - la Republique peut-elle durer longtemps en France?»".

(44) ik. P. LAFITTE, Euskal Literaturaz, 206. orr.: "Frere Elissamburuk egun guzietako
eskuara zerabilan; ez zuen hainbat apaintzen; ahotik bezala ateratzen zitzaion lumatik, bero-be
roa, bere hartan eta elder-ziliportekin. Grazia guti zuen bainan zer indarra!

Gaztigatzeko karrari behar balinbazaio behatu amodioaren negurtzeko, hitz dautzuet mai
texko zituztela framazonak eta errepublikanoak: zangopean derabitzka, lehertzen ditu, hit-eta ere
trufatzen eta musikatzen, erkaitza eta mesprexua merke... "

Ik. Luis VILLASANTE, Historia de la Literatura Vasca, col. Larrun, 1, Sendo, Bilbao, 1961:
"No hay que decir que el autor se manifiesta decidido antirrepublicano. Escribe con pasfon, rabia
y chispa, con mucha viveza, claridad y jlexibilidad, y es un verdadero placer su lectura" (178.
orr.).

"Sobre todo en los escritos polemicos, en que entra de por medio el tema religioso y poWico,
destila sangre, rompe y rasga por doquier. Allf se nos descubre por entero el alma candorosa
del autor con sus amores y odios, un poco absolutos, primitivos y demasiado simples tal vez.
Emplea lajerga del pueblo, vivo y movido, poco elaborado, pero esponuineo y fresco" (179. orr.).

Arlo berean, beste batzuen iritzia irakurri nahi dutenek, badute nora jo: Lino AKESOLO, in
Klasikoak bild., 18, 14. orr. (... Mutita dugu bera erepublikatar nausienen zapi zikinak eguzkitara
ateratzen... ); Luis MICHELENA, Historia de la Literatura Vasca, col. Biblioteca Vasea, n. 7.
Minotauro, Madrid, 1960, 141. orr. ("Fue un polemista safiudo que no tuvo grandes contempla
ciones con sus enemigos los radicales, vivos 0 difuntos, ya quien el estado de permanente in
dignacion en que vivfa presto a veces tonos de autentica elocuencia").

(45) Ik. gaur eguneko birrargitalpen bat in Michel ELISSAMBURU, Frantziako hirur Erre
publiken ixtorioa laburzki, Klasikoak bild., 18gna., Prestatzailea: Gabriel FRAILE, Euskal Edi
toreen Elkartea / Erein, 1988, 176 orr. (1890eko edizioko bigarren zatia bakarrik argitaratzen du).
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tziako hirugarren Errepublikaren ixtorioa erdia irri egingarria eta erdia
seriosa": 8 kapitulu, 41 orrialde.

Liburu hau irakurtzean, argi eta garbi ikusten da gure Mixel Elissamburu
ez dela historigilea. Xurien ideologiaren hotsegile eta mezulari deituko nio
ke (46). Mixelen liburu honetan, nabari azaltzen da zer dagoen jokuan: elkartu
ezin diren bi ikuspegi, bata bestearen aurrean, bi armada bekoz-beko egongo
balira bezala, ezin elkarturiko bi konzepzio, bi pentsamolde, bi "civitas". Elis
samburu monarkizale sutsu agertzen zaigu. Historiaren filosofia eskuindar bai
no eskuindarragoa duo Idazten ari den une berean, berak hain maite duen es
kolaren alorra guztiz pertsegitu eta hondatua ikusten du legeen eta gobernuaren
aldetik. Nola bada gehiegi harritu, alor horretan beltzak gertutik ikusi eta pai
ratu ondoren, Elissamburu kristonak botatzen ikustean? (47).

Kontatzen digun historia alorrean arbuiagarri gertatzen bada ("panfletario"
hitza ez litzaioke oso desegoki egokituko), badu interesik, eta ez gutxi, pen
tsamolde baten lekuko dugunez. "Zezenak errepublikan", eta "Mintzaira, aur
pegia: gizon!" (48). Jean Hiriart-Urruty-ren liburuak irakurri dituenak badaki,
bai, pentsamolde horren berri eta antzeko estiloaren berri, "literatur genera"
oso erabilia izan baitzen honako hau Ifar Euskal Herrian XIX. mendean.

(46) Badakigu Frantziako historiari buruzko liburuen irakurle porrokatua zela (ik. in OLA
BEAGA, op. cit., 150. orr.) eta zemolako iturrietan asetzen zuen bere jakin-mina.

(47) Elissambururen politika-ikuspegiaren ingurugiroa eta aztamak nolabait argitzen saiatu
direnen artean, ik. Ibon SARASOLA, Euskal Literaturaren historia, Hastapenak, 9, Lur, Donostia,
1971, 41-45. orr.; Piarres LAFITTE, "Eskualduna" kazetari buruz idatzi duenean ("Mintzaira,
aurpegia, GIZON" Iiburuari eskaini dion aitzin-solasean, 23-41. orr.; Gabriel FRAILE, in Michel
ELISSANBURU, Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki, 22-24. orr.

Giro horretaz astiroago sakondu eta jabetzeko, ik. Joseba INTXAUSTI, Iraultzaren hildotik,
1972. Guztiz interesgarria da liburu hau, Elissambururen eta beste zenbaiten izkribuak "historiaren
kontraispiluan ikus" ahal izateko (l0. orr.) - "Denboraldi jakin bateko euskal kondairaren tes
toinguru zabala ematen du, premiazkoa bait da gure historia ulertu nahi duenarentzat Europaren
zein Europatan bizi izan garen jakitea" (ibid., 10-11. orr.).

Ik. L'enseignement catholique en France aux XIX' et XX' sieeles, sous la direction de Gerard
CHOLVY et Nadien-Josette CHALINE, col. Histoire religieuse de la France, n. 8, Ed. du Cerf,
Paris, 1995, 294. orr.

Ik. Georges RIGAULT, Histoire Generale... , VII. t.: La fin du XIX' sieele. Travaux et luttes
des lasalliens en France, 173-515. orr., batez ere 173-265. orr. Baita ere, Georges RIGAULT, Les
temps de la "Secularisation". 1904-1914, col. Etudes Lasalliens, n. I, Maison Generalice FSC,
Rome, 207 orr.: 11-22. orr. batez ere.

Ik. Francis DEWITTE, f.s.c., La legislation scolaire sur l'enseignement primaire en France
au XIX' sieele (simple rapel chronologique), in Les temps de la "secularisation". 1904-1914. Notes
et reflexions, col. Etudes Lasalliens, n. 2, Maison Generalice FSC, Rome, 1991, 56-62. orr.

Ik. Pedro Maria GIL, in Les temps de la "Secularisation ..... Notes... : La signification de Ri
gault 10 dans l'ensemble de l'histoire des Freres des Ecoles Chretiennes, 178-204 orr.; Pedro
Marfa GIL, Tres siglos de identidad lasaliana. La relaci6n misi6n-espiritualidad a 10 largo de la
historia FSC, col. Etudes Lasalliens, n.4, Maison Generalice FSC, Roma, 1994, batez ere 63-221
orr.

(48) Ik. 2. eta 3. oh.
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3. Lehenagoko eskualdunak zer ziren

759

Bayonan, Lasserre, Aphezpikutegiko imprimatzaile baithan, Gambettako
karrikan, 20, 1889 (49).

VII+157 orrialdeko liburua. Hor argitara ematen dituen kapitulu "gehie
nak agertu dire Eskualduna izena duen berrikarian" (50).

"Huna liburu bat atseginekin eta probetxurekin irakurt dezakezuna" (51),
dio Elissamburuk. Zergatik? Gai asko ikuitzen dituelako atsegina hartuko du
irakurleak. Eta probetxuzkoa izango zaio "Eskual-Herriko usaiak zer ziren
orai duela hirur hogoi urthe" (52) ikasiko dituelako (barne-izenburu honek
argiago jartzen du, beharbada, liburuaren mamia).

Hori aurkezteko, kokaleku bat bilatu du: "laborari etxe handi bat, Kara
koetxea deitzen zutena", "toki aski gora batean", "Baxe-Nabarreko herri ede
rrenetarik batean" (53). Berehala, pertsonaia biziak: "atso zahar bat, azkarra,
fierra, zankharra, zoina deitzen baitzen Xobadin" (54). "Dendari bat, Kattalin
deitzen zena" (55). Eta jarraian, kapituluz kapitulu, pertsonaia galena bat aur
kezten digu Elissamburuk: lanean, solasean, barnean daramatena aho betean
hustutzen, bakoitzak dituen bizikizun, asmo eta pentsamoldeen berri emanez;
beraien bitartez jakin araziko digu Elissamburuk ohitura franko, mila historia
eta kontakizun, bitxikeria pila barne. "Eskualdunen xinpletasuna beren bezti
mendetan"(56), "Familia laborariak"(57), "Artho xuritzea"(58), "Erlande
Oihanzaina" (59) doktor sabanta iduri, "Ardiek nola erraten dituzten Ama Bir
jinaren litaniak" (60), (... ), "Graziosa eta Manana" (61), (...), "Pilota, dantza
jauziak, ttanta Mafia eta dantza khorda" (62), "Xitaxaina, aztia" (63), "Sor
ginez" (64) ...

Hemen nolabait Elissamburuk pentagrama berria estreinatu du: doinu go
zoagoa atera zaio: "cuadra de costumbres" dei genezake, oraindik hobeto agian

(49) Ik. gaur eguneko birrargitalpen bat in Michel ELISSAMBURU, Lehenagoko... , Klasi
koak bild., 58gna, Prestatzaileak: Asier TREKU eta Ifiaki NAZABAL, Euskal Editoreen Elkartea
/Ibaizabal, Bilbo, 1993, XIX + 163 orr.

(50) Ik. Lehenagoko.... 2. orr., 12. oh. (Klasikoak bildumaren arabera).
(51) Ibid., 1. orr.
(52) Ibid., 7. orr.
(53) Ibid., 7. orr.
(54) Ibid., 9. orr.
(55) Ibid., 10. orr.
(56) Ibid., 23. orr.
(57) Ibid., 30. orr.
(58) Ibid., 36. orr.
(59) Ibid., 42. orr.
(60) Ibid., 50. orr.
(61) Ibid., 74. orr.
(62) Ibid., 98. orr.
(63) Ibid., 112. orr.
(64) Ibid., 132. orr.
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"cuadra de costumbres moralizatzaile". Ezin baitio Mixelek xede moraliza
tzaileari uko egiterik: urte askotxo baitaramatza jadanik eskol-lanetan, irakasle
hezitzaile-katekista ihardunetan, ikuspegi hori bazterrean uzteko. "Lehenagoko
Eskualdunac ezagut araziz, ez dut bertzerik xerkhatzen baizik ene denborakoak
izan diten heien atzinekoak bezala" (65). Eta hori dela eta, "arcadia felix" bai
litzan ager arazten du antzinako Euskal Herria.

Benetan liburu interesgarria. Baita Hazparneko eskolan irakurgai-liburu
eran erabiltzeko ere. Erabili ote zuten?

4. Joannes Batista dohatsuaren bizia

Baionan, Lasserre baithan imprimatua, 1891.

XI+193 orrialde. Parada ederra eman zion Mixeli La Salleko Joan Bau
tista dohatsu aitortzeak bere Anaidiaren fundatzailearen bizia idazteko. 1888an
aitortu zuen dohatsu Leon XIII Aita Santuak, eta handik bi urtetara atera zen
La Salle-ren bizi hau euskaraz.

25 kapitulu ditu liburu honek, gehi aita Arbelbide Hazparneko Misionesten
Buruzagiaren baimena, eta Prefazio bat. Liburuaren barne-egitura honelakoa
da: 16 kapituluetan La Sallekoaren bizia kontatzen du; 17. eta 18. kapituluek
"La Sallek establitu duen kongregazione "az dihardu eta haren espiritualitatea
argitzen du; 19.ean "eliza nolajokhatzen den Yainkoaren zerbitzari baten sain
duen herronkan ezartzeko" argitzen du; 20-21-22.ean La Sallek egindako mi
rakuluetaz ari da; 23-24. kapituluak La Sallek eraikitako kongregazionearen
historia kontatzen duo Hor estadistika bat ezartzen digu (ik. 176. orr.: non dau
den Frerak, zenbat diren, zenbat etxetan banaturik, zenbat eskolier beren es
koletan). Liburuaren amaieran, "Yoannes Batista Sala dohatsuari" kantika:
errepika eta zortzi bertsu, Mixel Elissamburuk berak asmatua.

Azpimarraketa pare bat besterik ez dizkiot egingo liburu honi: a) "gure
herritar baten bizia" azaltzen da han eta hemen (66); denek zekiten La Salleko
Joan Bautista Reims-eko semea zela; baina baziren haren arbasoak Pirinio al
detara ekartzen zituztenak: zenbaitek Katalunya aldetik zetorrela, zioten; beste
zenbaitek Ziburun zituela bere erroak. Joan den mendearen bukaeran eritzi ho
rien inguruan hitz dexente bota ziren. Gaur funtsik gabekoa bezala ikusten da
teoria hori, eta erabat baztertua geratu da. b) Gure Anaidian balio berezi bat
du biografia honek: La Salleren euskarazko biografia primissima delako.

(65) Ibid., 2. orr.
(66) Sake/aka... , ik. V. eta IX. orr.
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5. Sakelako liburuchka edo giristino guzientzat on den esku liburu ttipia

Baionan, L. Lasserre baithan imprimatua, 1982, 256 orr.

"Un petit Manuel de Pieri" bezala aipatzen dute Fr. Innocentius-en gai
nean lasalletarrek idatzi zuten Notice Necrologique-an (67). Zentzu zabalean
hartzen bada, onar liteke Lafitte-k, Nikolas Alzola-k, aita Villasante-k dioten
hura: "i! y a aussi de lui... un livre de messe" (68), "mezatarako liburu bat
idatzi zun" (69) edo "compuso tambiin un libro de misa" (70). Askoz hobeto
legokioke, liburutxo honi, Gabriel Frailek erabili duen "deboziozko esku-li
buru" izena (71) (espainieraz tradizio hain zabala izan duen "devocionario"
izenaren antzera). Arbelbidek, liburuska berari buruz idatzitako baimen-gutu
nean dioenez, atsegin haundiz deituko luke "euskaldunaren brebiarioa" (72).

Elissamburuk berak komentatzen du zertaz dabilen hor: "Liburutto huntan,
mezako othoitzak, egungo eskuara klar eta chinplenean dira (... j Aste guziez
kofesatu nahiko denak hatzemanen du liburu ttipi hortan berean kofesione on
baten egiteko model erretch ( j Hartan ikhusten da gisa berean (... j nola pro-
betchoski (... j egin daiteken ( j khurutzearen bidea (... j Ilhabetean egun den
bezenbat meditazione, bai eta bertze batzu gizonaren lau azken finen gainean,
berdin han aurkhitzen dire (... j Azkenik, urthe guzien erran daitezken (... j ot
hoitz, salmo, hymno eta bertze khantu baten liburu ttipiak baditu" (73).

Bukatzeko esan behar da, lehenengo bi zatiak, hau da, otoitzak / meza /
debozioak (1-69 orr.) eta gogoetak (69-186 orr.) euskaraz eskaintzen dituela.

(67) Ik. Ifiaki OLABEAGA, Miche/ Elizanburu... , 144. or.: "Enfin en 1891 if a compose une
vie abregee du Bienheureux de /a Salle et un petit Manue/ de Piere, contenant une meditation
pour chaquer jour du mois". Argi dago OLABEAGAk Elissambururen biografia "luzea" erabili
zuela, ez Parisen ofizialki eskaini ziotena, honako hau bidali zitzaiena baina askoz motzagoa eta
kimatuagoa (biografia "motz" hori in Notices Necr%giques trimestrielles, n.O 467 (Janvier, fev
rier, mars 1895), Paris (rue Oudinot), 1895,6-11 orr.). Anai Jean 0lhagaray-ren gutun batek egiaz
tatzen du bazela biografia "Iuze" bat: "En fouillant /es Archives de /a maison [Maison Aguerria,
Maule] je viens de retrouver une copie de /a Notice necr%gique du ch. fro 1nocentius (sic), avec
force derails comme on devait /es faire autrefois, quitte ii supprimer /e cas ecMant. J'ai /e p/aisir
de vous l'envoyer afin qu'elle puisse vous servir pour preparer votre conference." (Fr. Jean, Mau
It~on Ie 28 Janvier 1958, Anai lfiaki Olabeagari). Ez dut inon aurkitu Olabeagak bere hitzaldian
erabilitako biografia "luze" hori. Pena litzateke ale bakar hori erabat galtzea!

(68) P. LAFITTE, Le Basque et /a /itterature d'expression basque en Labourd, Basse-Na
varre et Soule, Baiona, 1942, 66-67. orr.

(69) "Nere Anai ta adiskide Ba/entin Berriotxoak dioenez: «Mezatarako /iburu bat idatzu
zun... ", in OLABEAGA, op. cit., 144. orr.; ik. in LIZUNDIA [= Nikolas ALZOLA], Paginas
hist6ricas... Ik. gorago, 34. oh.

(70) Luis VILLASANTE, op. cit., 179. orr.
(71) Michel ELISSAMBURU, Frantziako hirur Errepub/iken... 21. orr.
(71) "Zer da ezen horre/ako Esku-Liburua girichtino Eskua/dunarentzat? Zer ere baita Ap

hezarentzat Brebiarioa, eta gauza berbera. Erran nahi baita Eskua/dunak hor aurkhituren ditue/a
othoitzeko behar dituen argi eta /aguntza gehienak; eta hortakotz zuzenez deritzateke Eskua/du
naren Brebiarioa ". [II]. orr.

(73) Sake/ako... , Prefazioa, V-VI, orr.
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Azken zatia, aldiz, zenbait otoitz / salmo / hymno / bertze khantu, latinez ba
karrik ematen ditu.

Liburutxo honi buruz idatzi duten zenbaitek ez dute esku artean erabili,
beraz, zera diotenean: "Sakelako liburuxka argitaratu eban; ba ditu bertan
olerki goxoak"; edo "olerkari ere ba-genuen Anai Inozenzio... Sakelako libu
ruxkan ba-ditu, prosaz gain, olerkitxoak ere, gozo ta atseginez moldatuak"
(Onaindiak) (74), edo Nikolas Alzolak berak: "No se cuales seran de Anai Ino
zentzio los canticos que jiguran en el Sakelako Liburuchka" (75), edo Aufia
mendi Enciclopedia-n (76): "A los 66 alios publica Sakelako Liburuchka (Hay
poeslas ademas de la prosa)".

6. Bertsoak edo olerkiak

Lafitteri (77), batez ere, zor diogu, Elissambururen arlo hau pittin bat ar
gitu izana, eta iturri horretara jo dute gero Elissambururi buruz idatzi dutenek.

Hau dio Lafittek: "Liburuez bertzalde Frere Innocentiusek bertsu batzu
egin zituen, ez bakarrik bere elizako liburuan ezarri kantikak, bainan bertze
zonbait ere. Hain xuxen eskuratu zaizku hiru kantu beren musikarekin «He
rrian» ager-araziko ditugunak. Hiruak 1891koak dira: Toxa, Zintha gorria eta
Ameriketara ". Dassance-ek honela aipatzen ditu abesti horiek: "Ameriketara
noha ", "Toxa ", "Zetha-zinta gorria "(78). Agerrarazi ote zituen Lafittek HE
RR1AN kantu horiek? Agian bai, baina nik ez ditut ezagutzen oraindik.

"Bere elizako liburuan ezarri kantikak", zioen Lafittek arestian aipatutako
pasartean. Dassance-ek, Lafitteren eskutik, "Hel gaiten guziak, hel Beteleme
rat" kantikaren izenburua eman zuen (79). "Bere elizako liburuan" hori, zilegi
bekit berriro azpimarratzea, EZ da "Sakelako liburuchka", esku-liburu ttipi ho
netan ez baitira azaltzen latinezko himnoak baizik, Elizak liturgian erabilikoak,
hain zuzen! (hala nola, Lucis Creator optime, Alma Redemptoris Mater... eta
antzekoak).

(74) Aita ONAINDIA, Milia Euskal-Olerki Eder, Karmeldar Idaztiak, Larre-Amorebieta,
1954, 1. t., 458. orr.; Santiago ONAINDIA, Euskal Literatura, 2. t. (XIX mendea), Etor, Bilbo,
1973, 181. orr.

(75) H.V.B., Elissamburu el fraile, BRSVAP, 24(1968) 109. orr.
(76) s.v. "Michel Elissamburu", in EG/PV, B, I: Literatura, Aunamendi, Donostia, 1969,

685-686. orr.
(77) HERR/A, 1967 (Abend. 14,5. orr.); ik. P. LAFITTE, Euskal Literaturaz, 206. orr.; Anai

Niko1as ALZOLAk, bere "Elissamburu el fraile"-n dioenez, pozez irakurri zuen "noticia bi1io
grafica inozentziana importante" hori, bazitue1a zitue1a, alegia, Innocentiusek liburuez bertza1de
bertsu batzuk: ik. BRSVAP 24 (1968) 109. orr.

(78) Louis DASSANCE, op. cit., 287. orr., 12. oh., ohar osoari honelako sarrera egiten dio
larik: "Voici une note abrege sur lefrere /nnocentius et son oeuvre que nous devons ill'obligeance
de M. Ie chanoine Pierre Lafitte".

(79) Louis DASSANCE, ibid.
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Zein da, bada, "elizako liburu" hori "Sakelako liburucha" ez bada? Gal
dera berdina egiten zion bere buruari Anai Nikolas Alzolak (80), eta, argibide
berrien ezean, berak egin zituen hipotesiez aparte, ezer gutxi esaterik dago.
Ziur asko, Lafittek Hazparneko ikasleentzako argitaratu zituzten "Recueil de
chants... " horietakoren bat zuen buruan hori idatzi zuenean. Vinson-ek 1893ko
argitalpen bat ezagutu zuen (81). Nikolas Alzolak beste bi argitalpen aipatzen
ditu, 1900koa eta bestea 1892koa (baina garbi dago azken hau oker dagoela,
Sakelako liburuchkari buruz ari baita hor (82) ). Dena den, "Recueil" horietako
kantika bat bakarrik ezartzen zaio zuzenki Elissambururi, dirudienez: "Hel gai
ten" izenburukoa, hain zuzen (83); Lafittek, hala ere, pluralean aipatzen ditu
("bere elizako liburuan ezarri kantikak", baina ez du horretaz argibide sako
nagorik ematen.

Honetaz aparte, Elissamburu berarena dirudi, Joannes Batista dohatsuaren
bizia liburuan ematen den kantika ("Yoannes Batista Sala dohatsuari"), La
Salleko Joan Bautistari zuzendurikoa, alegia (84).

7. Elissambururen euskara

Ahoan eta luman gorde zuen, lerden eta bizi, euskara Mixel Elissamburuk.
Bere bihotz-taupadak euskaraz emanaz sentitzen zituen... Horra zer zioen: "Es
kuara, erran nahi da, gure aitaamen besoetan lehen lehenik ikhasi dugun min
tzaire eztia eta ederra... " (85). Elkarrekiko elikatze prozesu miresgarri izan zu
ten hortan, bai Mixelek, bai Harparnek: Gso gazte zelarik, euskaraz ondo
zekielako bidali zuten Anaiburuek Hazparnera; eta Villasanteren esanetan,
"euskara atxiki duten herrietan tarrotuena segurik" (86) zen Hazparneko herri
hark euskalduntasun horri giro aparta eman zion, baita euskara landu eta bi
deratzeko aukerak eta eskakizun zorrotzak ere. Jator jokatu zen Elissamburuk,

(80) Ik. H.V.B., Elissamburu el fraile, 109. orr.
(81) Julien VINSON, op. cit. -Additions et corrections, Bilbao, t. 1**, 656 orr.: RECUEIL

de chants religieux latins, basques. fram;ais, espagnol, a I 'usage des eleves de l'ecole chretienne
de Hasparren, Bayonne, impr. Lasserre, 1893. Pet. in-8 - 295 p. Les chants basques occupent les
pages 37-/75, 289-292.

(82) H.V.B., Notas de bibliografia vasca. "Kantika eskuarak" de Hasparren: 1900: "En las
paginas 35-156 del Recueil de Chants Religieux Latins, Basques, Franfais, Espagnols a l'usage
des eleves de ['Eco[e Chretienne de Hasparren, Bayonne, Imprimerie-Librairie Lasserre, rue
Gambetta, 20. 1900. Se incluyen noventa y tres cantos en vascuence en la secci6n titulada «Kan
tika Eskuarak», cuyos titulos son los siguientes... ": BRSVAP 25 (1969) 590-592. orr.

(83) Onaindiak dakarren bertsioa (in Milla Euskal-Olerki Eder, I. t., 458. orr.) eta 1900eko
"Recueil de chants... H_ek dakarrena ez dira guztiz berdinak.

(84) Ik. Anai Martin Jose LASA, Salleko Joan Bautistari goratzarreak euskaraz (II), UNA
NIMES aldizk., 1979 (abend.), 109-119. orr., batez ere 113. orrialdean diodana.

(85) Frantziako hirur Errepubliken... , 35. orr.
(86) Ik. Euskera, XXII (2. aldia-1977) 323. orr.
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ez zion gibela eman erronkari. Villasante beraren iritzian, "ez da mirestekoa
hainbeste idazle euskararen amodioan sutuak atera baditu" (87).

Berak beste norbaiti buruz (Arbelbideri buruz ote?) esan zuen berbera erre
pika genezake Michel Elissambururi buruz: "Eskuara, gure lenguaya ederra,
osoki maite zuelakotz eta hura luzaz kontserba dadin gure artean nahi izan
zuen" "liburutto hauek" euskaraz idatzi eta zabaltzea (88).

Zein mailatako euskara erabili zuen Elissamburuk?

Beharbada, Sakelako liburuchka-n dioen hura egokitzen zaie eman dizki
gun liburu guztiei: "egungo eskuara klar eta chimplenean dira" (89).

Hain euskal idazle aberatsa den Arbelbidek honelako iritzia eman zuen
gertu-gertutik ezagutu zuen Anai Innocentiusi buruz: "... if consacra les rares
repits de sa maladie acomposer d'excellentes brochures dans la langue bas
que, qu'il possedait admirablement" (90). Ez da gutxi esatea, gero!

Gaurko egunetan, Elissambururen euskararen kalitateari buruz idatzi du
tenek, ez dute halako euskara gorenaren mailan kokatzen, baina guztiek azpi
marratzen dute bere euskara freskotasunez eta bizitasun erakargarri batez or
nitua dagoela.

Hala nola, I. OLABEAGAk: "Nere ustez ez da goi-gioienetakoa; ez zan
iritxi bere lengusuaren mallara. Ala ere, urria bakarrik ez degu maitatzen;
zillarra ere atsegifi degu. Zillarrezkoa dala iduritzen zait gure Anaiaren Eus
kera... ". Olabeagaren ikuspuntua euskararen garbitasun aldetik tajutua dago,
batez ere; "erdel itz asko... sarritan alperrik" ikusten ditu erdal iturria duten
liburuetan; baina "luma arin, gozo ta gogatsu"agoa, "iztegi eta joskera jato
rragoa, joritsuagoa", "Lehenagoko eskualdunak... "liburuan. "Bere iztegia ba
tzutan garbia ez izan arren, joskera bai jatorra dala, bizia, zoliaf" (91).

Koldo MITXELENAk esaldi biribil horietako bat eman zuen: "Merece
una mencion especial por muchas razones, ya que no por 10 cuidado de su
prosa, el hermano Inocencio, de las Escuelas Cristianas, en el siglo Michel
Elissamburu... "; zenbait pasartetan "tonos de autentica elocuencia" somatzen
dizkio (92).

(87) Ik. Euskera, XXII (2. aldia-1977) 323. orr.
(88) "Ez dezaket akhaba prefazio hau, eskerrak bihurtu gabe hemen, bihotzaren erditik, gure

Eskual herriko aphez guziz argitu, izpiritu zorrotz eta chuchenena duen bati, nahiz ez dudan deusik
erranen haren bertute eta kalitate ederrenez. Eskuara, gure lenguaya ederra, osoki maite due
lakotz eta hura luzaz kontserba dadientzat gure artean, nahi izan du, faun errespetagarri harrek,
liburutto hau eman izan dadin publikoaren eskuetarat, hala nola yadanik ager arazi baitu gora
chago aiphatu liburuchka, Framazonak". In Lehenagoko eskualdunak... I, VIII. orr.

(89) IV. orr.
(90) ARBELBIDE, op. cit., 53. orr.
(91) 1. OLABEAGA, op. cit., 148-150. orr.
(92) Luis MICHELENA, Historia de la literatura vasca, 141. orr.
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LAFITTErenak dim hitz hauek: "Frere Elissamburuk egun guzietako es
kuara zerabi/an; ez zuen hanbat aphaintzen; ahotik bezala ateratzen zitzaion
lumatik, bero-beroa, bere hats eta elder-zi/iportekin. Grazia guti zuen bainan
zer indarra!" (93).

Luis VILLASANTEk balioztapen hau egin zion: "Su esti/o no estd tan
trabajado ni es tan solemne como el de un Arbelbide... Emplea el lenguaje del
pueblo, vivo y movido, poco elaborado, pero espontdneo y fresco" (94). An
tzeko iritzi eta argudioak aurreratu zizkion Anai Olabeagari, hau Elissambururi
buruzko hitzaldia prestatzen ari zen bitartean: "Idazle bezela, zuen Frere In
nocentius zermail/atan jarriko nuken jakin nahi zenuke. Ba, nere ustez, aundi
oietakoa ezta izango, baino bai ona, atseginez irakurtzen dana. Ba-du berez
kotasun eta jario gozoa, bere trakets-itxura ta guzti. Erdal itzak ugari ta ajol
aundi gabe sartzen ditu. Ori ezin ukatu. Baina idazle baten goibea eztet uste
ortik neurtu bear danik (. .. ). Gure frerak ango euskaldun erriarentzat idazten
zuen eta ba-zekian angoen izkera bizkor, errez eta txairo erabiltzen (. .. ) Ba
zekian bere uste ta burutapenak berotasunekin ta bizitasunekin ta libroki adie
razten. Eztu, noski, Arbelbide baten izkera apaina, goitarra, solemnea, baina
bai arraiagoa ta biziagoa, naiz ta mil/a aldiz gutxiago landua izan" (95).

Lino de AQUESOLOk, Villasanteren iritzi batzuei buruz ari zela, honako
hau esan zuen Michel Elissambururi buruz: "En todo caso, convendrd dejar
en claro que el dicho Elissamburu no es especialmente descuidado en ese sen
tido" (en el de "escribir no teniendo «ningun empacho por echar mana de
toda clase de palabras, sin cuidarse de su procedencia», como, segun afirma
el P. Vil/asante, 10 hace Miguel Elissamburu ") (96).

Orain ez asko, Klasikoak bildumarako Elissambururen liburu pare bat
prestatu dituzten Gabriel FRAILE, Axier TREKU eta lfiaki NAZABAL (97)

(93) Piarres LAFITTE, Euskal Literaturaz, 206. orr.
(94) Luis VILLASANTE, op. cit., 179. orr. Eta tesi edo iritzi nagusi eran idatzi du hor beste

zerbait, Lino Akesolok irakurri zuenean nolabait sutan jar erazi zuen hura: "«La historia...», del
Hermano Inocencio, nos revela una caracterfstica de la literatura vascofrancesa (. .. ) su practi
cidad, el ponerse al servicio de los usos y necesidades reales. Los vascofranceses saben mejor
que nosotros que su lengua es lengua de hombres ( ) que debe tratar temas humanos (... ) em-
pleando ellenguaje corriente y moliente de cada dla ( ). En cambio, en la parte espanola, sobre
todo desde que el purismo ha prendido (. .. ) se hace con un lenguaje tan alejado del real, que
resulta incomprensible al publico (... )" (ibid., 179 orr.).

(95) Luis VILLASANTEk Ifiaki Olabeagari gutuna: 1958, Otsailaren 5eko gutuna, nik neuk
gordea.

(96) Lino de AQUESOLO, Una obra vasca ignorada: "Erie gobernatzalleen guidariya",
BRSVAP, 20 (1964) 367-374 orr. Hemen jaso dudan aipamena bera, 367-388. orr. Hori irakurri
ondoren idatzi zuen Nikolas ALZOLAk: "Lino de Aquesolo aprecio su vascuence en un artIculo
publicado en este BOLETIN, al matizar alguna opinion de Villasante referente a aspectos gene
rales de la literatura escrita de allende el Bidasoa" (ik. H.V.B., Elissamburu el fraile, 108. orr.:
erref. osoa gorago, ik. 5. oh.)

(97) Gabriel FRAILE, in Michel ELISSAMBURU, Frantziako hirur... , Klasikoak bild.,
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izan dira lehenak Elissambururen euskara aztertzen, bai euskalkien aldetik, bai
hizkera beraren ezaugarri eta nolakotasun bereizle eta aipagarrien aldetik. Hor
gehiago jorratu beharra dagoen arren, inork ez die meritu hori ukatuko. Gabriel
FRAILEk iritzi hau eman du: "Lapurteratik navarro-labourdin litteraire de
lakora emeki egin zen bilakaera honetatik at agertzen zaigu Elissamburu. La
purterazko tradizioari amore eman behar bidean, behenafarreran oinarritu
tako hizkera bat erabiltzen du, aski finkatu gabea" (98). Honako hau da, berriz,
Axier Treku eta lfiaki NAZABALen iritzia: "M. Elissamburu behenafartarra
bazen ere, eta liburuko pertsonaiak Behenafarroan kokatzen baditu ere, liburu
honi [«Lehenagoko eskualdunak".»] lapurteraz idatzi gura izan zuela erizten
diogu, nahiz eta behin baino gehiagotan, bere jatorrizko euskalkira lerratu "".
"Liburua, arestian aipatu salbuespenak izan ezik, lapurteraz idatzia dago, ez
ordea lapurtera klasikoan, herriko lapurtera erraz eta bizian baizik. Hemendik
liburuan ohizko diren forma aldaera anitz" (99).

l8gna, 25-27. orr; Axier TREKU - Iiiald NAZABAL, in Michel ELISSAMBURU, Lehenagoko...,
Klasikoak bild., 58gna, XI-XVIII. orr.

(98) Op. cit., 25-26. orr.
(99) Op. cit., XI-XII. orr.



ELISSAMBURU, FRAMAZONAK ETA JUDUAK

1995-05-04

Gabriel Fraile

1789ko Iraultzaz geroztik, hasi zen hedatzen Europan zehar aldakuntza
haize bat. Egundainoko ordena zaharra, Ancien Regime delakoa, kolokan eman
zen. Ideia berriak ez ziren bat batean nagusitu, eta aitzinamendu bezanbat atze
rakada gertatu zen XIX. mendean zehar. Aldakuntzak era askotakoak ziren:
legeari buruzko berdintasuna onartzen zen, herriaren (gero eta zabalagoa zen
herriaren) borondatea agintearen iturri goren jartzen, Estatu eta Elizaren arteko
batasun baitezpadakoa hausten eta iritziak askatasunez adierazteko eta zabal
tzeko eskubidea ematen, beste aldetik zientzia eta tresneriaren egundainoko au
rrerakuntzak eguneroko bizimodua aldatzen zuelarik. Han-hemen -eta, l848an
adibidez, Europako herri askotan- helburu hauek zituzten iraultzen aurrean,
edo eztiki eta astiro gobernu epelago batzuek hartzen zituzten norabide hone
tako neurrien aurrean, atzerazale askok berrizale guztien arteko batasun bat
ikusten zuten. Batasuna, asmoei dagokienez ez ezik, baita antolamenduari da
gokionez ere. l797an, Memoire pour servir al'histoire du Jacobinisme delako
liburuan, Barruel apezak masoiei egozten zien Iraultzaren errua. Gauza jakina
da Iraultzaren buruzagien artean masoi asko zegoela, garai hartako goi-mai
lakoen eta jende ikasien artean usu zen bezala, eta zenbaiten ustez Luis XVI.
erregea bera ere masoia zen (1). Beste aldetik, XIX. mendearen erdi aldean
eman zen Italia batzearen aldeko burruka, Aita Sainduaren lurraldeen kaltean.
Pio IX. eta Leon XIII.-ak asko aldiz gaitzetsi zuten Framazoneria (adi bedi,
Framazoneria, carbonari direlakoak eta gainerako ezkutuko elkarte politikoak).
Jazarpenik nagusiena Humanus genus entziklika da, 1884ean argitaratua. Ber
tan salatzen zen bezala, Framazoneriaren azken xedea zen "Kristautasunak
eraikiriko erlijio eta gizarte ordena guztia erroetaraino suntsitzea" (2).

Berdintasunaren asmoei jarraikiz, Europako anitz herritan juduei askata
suna eman zitzaien. Hauek, bizi ziren herrietako hiritartasun eskubideez ga
betuak ziren, legez hetsirik zuten zenbait kargu eta lanbide, eta hortaz gizartean
aitzinatzeko bidea. Egiazko ghetto-etan bizi ez zirenak, legezko ghetto batzue-

(1) Jean palouk (La Francmasonerfa, Buenos Aires, 1975, 163. orr.) uste honen bem ematen
du, nahiz eta, haren iritziz, aski frogatua ez izan.

(2) Apud J. A. Ferrer Benimeli, EI contubernio judeo-mas6nico-comunista, Istmo, Madrid
1982, 44. orr.
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tan aurkitzen ziren, beren jaioterrietan atzerritartzat hartuak zirelarik. Askata
sunarekin, gero eta gehiago nabarrnentzen ziren gizartean, askotan haienganako
herrak, antzinatik bizirik zirautenak, areagotzen zirelarik (3). Nahiz eta 1789ko
Iraultzan ez zuten parte handirik hartu, honen eragile nagusiak zirela, frama
zonekin batera, esaten hasten dira batzuk (4). Egia esan, bakar batzuk gora
behera (5), oso harreman gutxi zuten masoiekin. Hala ere, juduek betidanik
elkarte ezkutu airea bazuten, batez ere herri xehearen begietan, eta honetaz ba
liatu ziren atzerazaleak, erlijioa eta ordura arte ezagutu zen gizartearen oina
rriak desegiteko framazonekin elkar-Ianean zihardutela hedatzeko. Juduen eta
framazonen ametsezko azpijokoak salatzen zituzten liburuak ugalduz joan ziren
XIX. mendean zehar, batez ere honen azken zatian. Sion-go Jakintsuen Pro
tokoloak deitua -mundu osoaz jabetzeko "juduen buruzagien" alegiazko egi
tarau bat, xehetasun askorekin- famatuena da; XIX. mendearen azken urtee
tan paratu eta hurrengoaren hasieran lehen aldiz argitaratua, laster hizkuntza
askotara itzuli eta eragin handia izan du, ia gure egunetaraino, honen sasiko
tasuna goiz aski frogatu bazen ere (6).

Euskal literaturan ere oihartzuna izan zuten ideia hauek, ez baita harritze
koa, apezek (edo elizkoiek) honetan izan duten nagusigoa kontuan hartzen ba
dugu. Azken mende laurdenean batez ere nabari da gai hau euskal liburuetan,
eta gehienbat Frantziako idazleenetan (7). Izan ere, III. Errepublikako gober
nuek gizartea aldatzeari ekin zioten, oinarri laikoen gainean eraiki nahiz esta
tua; aipa dezagun, adibidez, Jules Ferry ministroaren hezkuntzaren erreberri
tzea, Elizari eskolaren nagusitasuna kentzen ziona. 1892an Frantziako
katolikoek, Leon XIII. aita sainduaren aginduz, Errepublika (gobernu mota

(3) Ik. Leon Poliakov, Historia del antisemitismo. La emancipaci6n y la reacci6n racista,
Muchnik ed., Barcelona 1984, batez ere 47-93. orr, eta Michael Graetz, Les Juifs en France au
XIXe siecle. De la Revolution Fran,aise a l'Alliance israelite universelle, Paris 1989.

(4) Ik. Edouard Drumont, La France Juive (bi lib.) Paris, Editions du Trident, 1986 [lehen
edizioa: La France juive. essai d'histoire contemporaine, Paris 1886], I ii: "I.e seul auquel la
Revolution ait profite est Ie Juif. Tout vient du Juif, tout revient au Juif', eta ib. II 320: "L'origine
juive de la Mac;onnerie est manifeste".

(5) Baionan XVIII. mendeaz geroztik La Zelee deitu logia bazegoen, neurri handi batean
juduek osatua (ik. Yan [-Jean Crouzet], Bayonne entre l'equerre et Ie compas ou Histoire de la
Franc-Ma,onnerie de Bayonne et de la Cote Basque. Tome premier (des origines a1815), Baiona
1982, 39. orr.) Baionako juduak, Bordelekoak bezala, sefardi jatorrikoak ziren, Portugaletik eto
rriak eta Santo Izpiritu auzoan kokatuak, ez arazorik gabe (ik. Henry Leon, Histoire des Juifs de
Bayonne, Paris 1893). Osos bakan uzten zitzaien juduei logietan sartzen, Framazoneriaren hasiera
hartan, baitezpadakoa baitzen gutiz gehienetan kristau sinestea.

(6) Ik. Norman Cohn, EI mito de la conspiraci6njudfa mundial, Alianza ed., Madrid 1983).
(7) Hego Euskal Herrian ere zenbait aipamen aurki daiteke; honela, Andres Iturzaeta: "Bere

[Frankmasoneriaren] asmua da Jaungoikoari zor jakon adorazinoa eta agintaritasun egiazko guztia
mundu onetatik guztiz kendu, eta euren lekuan Satanas edo Luzifer Jaungoikotzat guztiai euki
eragin, eta deabruaren agindura guztioi bizi eragitea. Zeintzuk dira seta infemuko orren agintari
nagusiak? Izan oi dira judeguak, errefiuetako naste, gorabera eta matxinaden bitartez egin izan
diran munduko aberatsenak" (Aita Gaspar Astete-eren 1kasbide Cristinaucorarren Azalduera La
burrak, Durango 1899, 213. orr.).



ELISSAMBURU, FRAMAZONAK ETA JUDUAK - Gabriel Fraile 769

gisa) onartu bazuten ere (8) -Ralliement delakoa-, gerla bizian egon ziren
urte hauetan Gobemua eta euskal elizgizonak, azken hauek Eskualduna berri
ketaria zutela ahots-zabaltzaile. Erepublikaren adiskiderik ere bazegoen Euskal
Herrian (aipa ditzagun J. B. Elissamburu, Guilbeau, Salaberry kantu zahar bil
tzailea edo Vinson euskaltzalea, eta Le Reveil Basque astekaria) (9); hala ere,
testuei bagagozkie, atzerazaleen nagusitasuna nabaria da. Framazonak eta ju
duak ardura agertarazten dituzte euskal idazleek beren lanetan; honela Zal
dubyk:

"Framazon, arnegatu, zirtzil eta judu,
Guzien buruzagi horiek ditugu" (10),

edo bereziki J. Hiriart Urrutyk. Anitzen artean pasarte bat hautatu dugu, zei
netan Edouard Drumont antisemita famatuaren La France Juive liburua mi
respenaz aipatzen baitu:

"Juduak ditugula Frantzian nausi: gu oro heien azpiko; beren eskuko dituztela
kargu guziak, gako edo giltza eta gider guziak, eta oroz gainetik gako guzietan
lehena: dirua [... J. Dirua beretuz geroz, nahi dutena egiten dutela gutaz. Lege
tzar guziak heien mutil direla; eta gu heien esklabo [...J. Horra zer dion
Edouard Drumont deitu jaun harek" (11).

Euskal idazleen artean gauza hauetaz gehien arranguratua agertzen zaiguna
Michel Elissamburu da. Michel Elissamburu, frere Innocentius (haren erlijio
izena), Nafarroa Behereko Heletan sortu zen 1826an. Mugazainen buru baten
semea eta Jean Baptiste Elissambururen lehengusua zen. Baionako Salletarren
ikastetxean bere ikasketak egin ondoan, ordena honetan sartzeko asmoa agertu
zuen, eta Frantziako Tolosan prestatuz geroz, Akizera igorri zuten irakasle.
Hazpameko ikastetxeko zuzendari ezarri zuten, oso gazterik (22 urte zituen),
euskaldun bat behar baitzuten anartean zegoen erdaldunaren ordez (12). Bertan
eman zuen Elissamburuk bere bizi guztia, 1895ean hil zen arte. Asko neka
razten omen zuen irakasteko lanak, eta gogorxko izan ohi zen bere ikasleen
aldera (13); gogokoago zuen dudarik gabe irakurri eta izkribatzea. 1889 eta
1892 artean bost liburu argitara eman zituen: Lehenagoco eskualdunak zer zi-

(8) Lavigerie kardinale baionesaren proposamena izan zen, bi urtez lehenago aurkeztua. Ik.
J. Hiriart-Urruty "Lavigerie kardinalaren hiltzea" [1892}, Mintzaira, Aurpegia. Gizon!, Ofiati 1971,
53-56. orr.

(9) Ik. F. G. Larzabal "J. B. Elissamburu eta Oxaide, bi «gorri»", Piarres Lafitte-ri orne
naldia, Iker 2, Bilbo, 1983.323-338. orr, eta Manex Goihenetxe "Ipar Euskal Herria XIX. men
deko azken hamarkadetan" Euskera 1992, 17-29. orr. Orduko politika goiti--beheitiez, ik. Ifiaki
Caminoren Hiriart Urrutyren artikuluen bildumako hitzaurrea (Gontzetarik jalgiaraziak, Euskal
Editoreen Elkartea, Donostia 1994) eta J. Intxausti, lraultzaren hildotik, Ofiati 1972.

(10) "Errepublika", RIEV 1909, 231.
(11) "Edouard Drumont" [18931, op. cit., 59. orr.
(12) Ik. I. Olabeaga, "Michel Elizanburu, Anaia Inozenzio, Salletarra. Bere bizitza eta la

nak", Egan 1959 (5-6), 142-154. orr.
(13) P. Lafitte Euskalliteraturaz, Euskal Editoreen Elkartea, Donostia 1990, 205. orr.
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ren (Baiona, 1889) (14); Zer izan diren eta zer diren oraino framazonak mun
duan (15), lehenago Eskualduna aldizkarian argitaraturiko artikuluen bilduma;
Framazonak (bigarren edizionea) eta Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa
laburzki (Baiona, 1890) (16), lehen zatia aurrekoaren berrargitaratze hutsa de
larik; Joannes Batista Dohatsuaren bizia (Baiona, 1891), Salletarren funda
tzaileari buruz, eta Sakelako liburuxka edo giristino guzientzat on den esku
liburu ttipia (Baiona, 1892), debozioko esku-liburu bat.

Lehen aipaturikoa irudimen-Iana da, alabaina irakasteko edo dotrina zu
zena gogoratzeko helburua ezkutatu gabe. Bertan, Nafarroa Behereko familia
bat ardatz harturik, bere haur denborako bizimodua, ohitura eta sinesteak era
kusten dizkigu. Zorigaizki galtzen joan diren ustezko aztura garbi hauezaz gai
nera (hala nola, jan-edanean neurri ona, jazteko apaltasuna, gurasoei eta na
gusiei begiramendua (17) eta, esan gabe doa, erlijioari atxikimendua) beste gai
asko ukitzen ditu, hauen artean liburu tzarrak, euskaldun sainduak, sorginak
eta, geroago ikusiko dugun bezala, zorioneko framazonak ere bai. Honetarako
gehienbat elkarrizketaz baliatzen da, solasean ematen dituelarik, besteen artean,
sinesgabe bat eta Salamancan ikasi zuen apez jakintsu bat, zeinak, eztabaida
tzen den puntu bakoitzaren gainean, Elizaren dotrina ederki agertuko baitu, la
tin hitz dotorez bere erasia apainduz eta Eskolastikak irakatsitako bideaz ar
gudiatuz. Solasek bizitasuna eskas ez badute ere, eta gai aniztasunak liburuari
interesa ematen badio ere (irakurleak ezinbesteko urruntzea begiratzen badu),
ezin ukatu lanari egiantzekotasuna falta zaiola, Caton antzeko honek agertzen
duen bizimodu hertsia ez baita ez sinesgarri ez behar bada jende gehienarentzat
erakargarria (18).

Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki, aurreko Zer izan diren ...
ekin batera argitaratua, historia liburu bat da, lehen zatia bederen. Hau 1789ko
Iraultzaren kondaira labur bat da, haren iturri nagusiak Taine eta Gabourd di
rela (19). Politikaren alorreko aldakuntzez gainera denbora nahasi haietako sa-

(14) Axier Treku eta liiaki Nazabalen argitalpenetik (Euskal Editoreen Elkartea, Bilbo 1993)
aipatuko dugu hemen.

(15) Lekurik, datarik eta, gainerakoak bezala, Salletarrek honetaz duten debekua begiratuz,
egilearen izenik gabea. Vinson-en iritziz 1890koa bada ere, eskuratu dugun alean eroslearen izena
eta erostearen data irakur daitezke, lehen orrian: "E. S. Dodgson, 9 March 1889".

(16) Gure argitalpenetik (Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa laburzki, Euskal Editoreen
Elkartea, Donostia 1988) aipatuko dugu. Iraultzaren mendeurrena zela eta, Eskualduna-n artikulu
batzuk argitaratu zituen, gero liburu honetan bilduak. Ik. J. Haritschelhar, "Le centenaire de la
Revolution fran<;;aise dans l'Eskualduna (1889-1895)" in J. B. Orpustan (ed.) La Revolutionfran
raise dans l'histoire et la litterature basques du X/Xe siixle, Izpegi, Baigorri 1994, 205-216.

(17) Ikus, anai-arreben artean ere, hurrenkeraren araberako begiramendu-Iege hertsia (32.
orr.).

(18) Ik. Lafitte op. cit., 206: "Eskualdun xaharren berriak [...J ez daukute den gutienik ain
tzineko mendetarat itzultzeko tirriarik phizten".

(19) Amedee Gabourd, Histoire de France depuis les origines jusqu'a nous jours (20 lib.)
Paris 1862-1863; Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine (4 lib.), Paris 1885
(Elissamburuk ezagut zezakeen argitalpena, geroago beste lau liburuki agertu ziren).
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rraski eta gertakari lazgarrien berri ematen digu bereziki (20). Ohargarria da
Luis XVI. erregeari eta haren familiari eskeintzen dien omenaldia, luzaz bai
tiharduka hauek pairaturiko atsekabeez eta heriotzeaz. Herriei historian zehar
gertaturiko hondamendiak Jainkoaren gaztigutzat agertzen ditu:

"Bada Yainkoaren kolera erortzen denean nazione hobendun baten gainerat,
nork erran dezake zonbat desmazia, zonbat atsegabe yinen zazkon nazione
hari" (21)

Eta adibide gisa Jerusalemen suntsitzea eta 1870ko Prusiarren kontrako
gerla aipatzen ditu. Halaber Frantziako Iraultza:

"Frantzia bere ere, Yainkoaren nazione hautetsia, behar zen izan gaztigatua,
guziz bere inpietatea zela kausa, gero, bere odolean garbiturik, sekula baino
ederrago ager zadin Elizaren begietan" (22).

Erregea Jainkoak asmo jakin batekin hautatutako bitimatzat aurkezten du:

"Errege inozent batek behar zituen pagatu haren aitzinekoek egin hutsak eta
krimak. Yainkoak bere yustiziaren apazegatzeko, biktima nota gabeak ditu
hautatzen; hala nahi izan du haren Seme dibinoak, saindutasuna bera zenak,
salba zezan mundu hobenez bethe hau" (23).

Eta Luis XVI.aren alderako hain atxikimendu berezia honegatik erakusten
duela uste dugu. Izan ere, nahiz eta erregetiar den (24), aurrekoen aIde okerrak
eta estakuruak ez ditu ezkutatzen (25); errege gilotinatua, aldiz, Jesukristorekin
parekatzen du, mundua berrerosi duen Jainkoaren bildotsarekin. Munduko ger
takari handietan Jainkoaren eskua ikusteko joera hau, juduen tradizioan ez ezik,
kristauenean ere oso errotua dago Agustin Sainduaz geroztik (26); baina gai
honi dagokionez Elissambururen iturri zuzenena Joseph de Maistre dela uste
dugu. Izan ere, autore hau behin aipatzen du, nahiz eta, ohi bezala, liburuari
buruzko argitasunik erantsi gabe:

"Arrazoinekin erran du autor handi batek (Joseph de Maistre) Erreboluzionea
dela bere funtsez edo berenaz debruzkoa" (27).

(20) Ik. 1. Casenave, "Michel Elissamburu-ren Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa La
burzki (1890)" in J. B. Orpustan, op. cit., 205-216. orr. Iraultzaren gaineko zatiari dagokion arti
kulu honetan Elissambururen erretorikako baliabideez zenbait berri jakingarri ematen zaigu.

(21) 37. orr.
(22) 45. orr.
(23) 44. orr.
(24) "Jainkoaren gobemamendua dela Monarkia, erregetasuna" (Zer izan diren... 31. orr.).
(25) 44. orr.
(26) Ikus dezagun adibidez Ciuitas Dei, V lib., 19 kap.: "Etiam talibus [Neron bezalakoei]

tamen dominandi potestas non datur nisi summi Dei prouidentia, quando res humanas iudicat ta
libus dominis dignas".

(27) 64. orr. Cf. Oeuvres choisies de Joseph de Maistre, IV tome, Considerations sur La
France, Paris, s.d., 47. orr: "II y a dans la revolution fran<;aise un caractere satanique qui la dis
tingue de tout ce qu' on a vu".
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De Maistrek garrantzi handia ematen dio lainkoaren probidentziari. Haren
lanetan irakur dezakegu:

"S'il entrait dans les desseins de Dieu de nous reveler ses plans it 1'egard de
la revolution fran<;:aise comme l' arret d' un Parlement" (28),

edo:

"La Providence [...] donne aux nations, comme aux individus, les organnes
necessaires it l'accomplissement de leur destination" (29).

Baina ideia bereziago batez ere agertzen zaizkigu gogaide Elissamburu eta De
Maistre, alegia, sakrifizoarenaz. Ikus dezagun zer dioen azken honek:

"On peut la considerer [cette question] seulement avec son rapport avec Ie
dogme universel, et aussi ancien que Ie monde, de la reversibilite des douleurs
de 1'innocence au profit des coupables [...] Ie christianisme est venu consacrer
ce dogme, qui est infiniment naturel it 1'homme, quoiqu'il paraisse difficile
d'y arriver par Ie raisonement. Ainsi, il peut y avoir eu dans Ie coeur de Louis
XVI, dans celui de la celeste Elisabeth, tel mouvement, telle acceptation ca
pable de sauver la France" (30),

Elissambururen lehen aipatu pasartea gogora dakarkiguna. Ez litzateke gehie
gizkoa esatea, beraz, datuei dagokienez Gabourd eta Taineren lanetan oinarritu
bada, pentsamenduari dagokionez De Maistrek izan duela eragina Elissambu
ruren baitan.

Bigarren Errepublikaz mintzatzean, idazteko era nabarmenki aldatzen da.
Gure autoreak lehena tragedia odoltsu moduan aurkeztu digun bezala, bigarre
na ipuin irri egingarri moduan agertuko digu (31). Ez digu xehetasunik ematen
orduko gertakari handiez, ez eta datarik edo eragile nagusien izenik; aski du
Euskal Heman egun haietan ikusi gertakari batzuk adieraztea; gertakari hauek
bitxiak eta irrigarriak dira, eta haien bidez saiatzen da Errepublika eta haren
aldekoak umorez apaltzen irakurleen begietan.

Hirugarren zatian bere garaiko egoeraz mintzo da, III. Errepublikako go
bernuek egin tzarkerien berri ematen digu, irakaskuntzan, Eliz-arazoetan, gi
zarteko ohituretan, eta bestetan; luzaz diharduela masoiei buruz, eta juduei ka
pitulu oso bat eskaintzen. Bigarren Errepublikari buruzko zatian bezala, ez da
honetan gertakari jakinez gauza handirik esaten, eta izen berezietatik bi ba
karrik: Boulanger jeneralarena eta Gambettarena (azken honen judutasuna ai-

(28) Gp. cit., 13. orr.
(29) lb. 21. orr.
(30) lb. 33. orr.
(31) Honetan K. Marx-en no1abaiteko gogaidea da; ikus zer zioen honek 1848ko iraultzaz

eta Luis Bonaparteren estatu-kolpeaz mintzo den 1iburuan: "Hege1ek nonbait zioen, Historia uni
bertsaleko gertakari eta pertsonaia nagusiak birritan jazotzen omen direla. Baina zera eranstea
ahantzi zitzaion: behin trajedia beza1a eta bestean farsa bezala" (Louis Bonaparteren "Brumai
re"aren hamazortzia, Lur, Donostia 1973, 8. orr.).
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patu gabe), laidoztatzeko asmoan, eta haien politika-ekintza edo iritziak ze
hazki aditzera eman gabe.

Elissambururen idaz-tankera berezia da, eta nolabait erakargarria, gaur
egun askorentzat irri egingarri den dotrina aIde batera uzten badugu (hau ere,
beste aldetik, aski interesgarria delarik). Eztabaidatzeko edo argudiatzeko baino
salatu eta erasotzeko grina -baita etorri eta dohainak ere- bazuela dirudi.
Ikus dezagun, adibidez, erlijio-askatasunaz mintzo denean:

"Framazonak sinhets arazi dute bazterretan erlisione guziak berdin direla
egiak, edo berdin dudazkoak; beraz gure erlisione saindua dela opinionezko
egiteko bat. Makhurkiago ez ditake arrazoina. Egundaino nehork ez du se
rioski erran plomuzko edo esteinuzko bost liberakoak balio duela zilharrez
koa. Bertzela dugu arrazoinatzen diogunean monera faltsoak balin badira, mo
nera egiazkoa ere badela, ez laitekela bertzenaz monera faltsorik. Erraiten
dugu oraino, arras ongi, monera egiazkoa dela bakharrik balio duena" (32).

Elissamburu, aro berriaren aurrean etengabeko suminduran bizi den batek
bezala, etsaiei edozein bidez jazartzeko eginkizuna hartzen du bere gain, ja
kinik aldez aurretik harekin ados daudenei mintzo zaiela -edo gehienaz ere,
bera baino epelxeagoei edo gaitzaren handitasuna noraino heltzen den ez da
kitenei-. Ez du, beraz, denbora alferrik galtzen aipatu dugun baino argudio
zorrotzagorik egiten. Haren jazarpena bizia da, gogorra eta, esan liteke, giza
legerik gabea, askotan gordinkerian ere eroriz. Hala nola, txakurren gemu egi
teko leku bihurtzen duen Libertatearen Arbola (33), edo, Gambettaz ari delarik:

"Fite naiz ohartzen karrika [rue Gambetta] hetako erhautsak berak baduela
Gambetta urrin bat. Urrin hura da preseski nik hemen izendatuko ez dudan
gauza baten berarena. Karrika hetarik igaitean, bakhotxak bere sudurra tapa
dezala!!" (34).

Izan ere, egokitzat jotzen du erasteko modu gogor eta heraberik gabeko
hau, beste batean pertsonaia baten bitartez adierazten duen bezala:

"Egungo egunean dira hatzematen izpiritu faltsu, hauntu eta bethi trebes phen
satzen duten batzu, zoinen arabera aphezek, bai eta aphezpikuek berek, behar
bailituzkete hartu balusezko eskularruak egiaren erraiteko, edo behar bailukete
egia hura sukrestatu, eztiz pherekatu" (35).

Estiloaren gehiegikeria honetan bertan uste dugu, hala ere, haren erakar
garririk handienetako bat datzala, hain zuzen (36).

(32) Frantziako... 143. orr.
(33) lb. 123-125. orr.
(34) lb. 130-131. orr.
(35) Lehenagoko... 83. orr.
(36) Ilk. K. Mitxelena, Historia de fa Literatura Vasca, Minotauro, Madrid 1960, 141. orr:

"a quien el estado de permanente indignacion en que vivia presto a veces tonos de autentica elo
cuencia",



774

FRAMAZONAK, DEABRUAREN GIZONAK

EUSKERA - XL (2. aldia)

Esan dugun bezala, framazoneria zen egiazki Elissambururen mamu bel
tza, gutxienez ehun urtez geroztik munduan gertatutako gaitz ororen hoben
duna. Ez baita harritzekoa, zaku berean sartzen zituenaz geroz "Frantziako fra
mazonak, Italiako ikhazkinak, Alemaniako argituak, Angleterrako radikoak,
Espainiako comuneros edo parzudun deitzen direnak; bai eta horiekin guziekin,
Ekosiako xebalierrak, Rose-Croix izena dutenak, Internazionalekoak, Pietistak,
Nihilistak, Solidario, Fenian eta bertze ehun izenetakoak" (37), denek funtsean
bat egiten dutelarik Elizako ordena ezberdinek egiten duten bezala (38). Egia
zioen Elissamburuk, hein batez bederen, framazonei Elizaren alderako etsaigoa
eta Errepublikaren aldekotasuna egozten zizkienean. Britainia Handian eta Ipar
Amerikan ez bezala, herri katolikoetako framazonak XIX. mendean zehar
--eta batez ere bigarren zatian- joan ziren aldaratzen Jainkoaren (Arkitekto
Handiaren) baitezpadako sinestetik, gai hontaz iritzi askatasuna onartzen ze
larik (39). Framazon hauen artean bazegoen, protestante, judu, deista edo si
nesgabeekin nahasteka, katoliko asko ere bai, ez haatik hertsienetarikoak (go
goan izan ditzagun Aita Sainduen gaitzespenak). Beste aldetik, lehenago
Espainian eta Italian bezala, II. Inperioaldian Frantzian framazon logiek erre
publikazalei biltzeko eta antolatzeko aterbea eskaintzen zieten (40); ez da beraz
harritzekoa III. Errepublikako politikari asko, buruzagi nagusiak barne, mo
deratu ala erradikal, framazon izatea.

Elissambururentzat framazonak dira "debruzko gizonak, edo egiazki eta
errealki deabruarenak" (41), esan nahi baita, ez xoilki Jainkoaren legearen kon
tra ari diren gizonak, eta hortaz deabruaren bideari lotzen zaizkionak, egiaz
deabruarengandik beragandik eginkizun jakinak jasotzen dituztenak baizik;
sorgin mota berritzat ere jotzen ditu (42). Hortaz ez da miresteko gauza deabrua
bera framazonen bilkuretan noizpait agertzen bada:

(37) Zer izan diren. .. 39. orr. Pietistak lutertarrengandik berezitako sekta bat zen, XVII. men
dearen bukaeran sortua, gnostikoek bezala eriijioaren misterioen jakitea aditu bakar batzuen esku
zegoela esaten zutenak. Argituena (XVIII. mendearen bigarren zatian, Alemanian, guziz Bavieran
eragin handia izan zuena) mugimendu teosofiko bat zen, masoien antolakuntza nolabait berregiten
zuena. Comuneros, Espainiako framazoneriaren zatiketa bat, 1820 inguruan sortua, Bravo, Padilla
eta Maldonadoren matxinada aitzindari nahi zuena. "Eskoziako zaldunak" eta Rose-Croix ez ziren
elkarteak, framazonen arteko mailak baizik (bigarrena gorena). Gainerakoak ez zuten framazo
neriarekin zerikusirik, zeharka baizik.

(38) lb. 38. orr.
(39) 1877an Frantziako Oriente Handiak honela erabakitzen du (Palou, op. cit., 237).
(40) Baionan, hala ere, II. Inperioaren urteetan framazoneria desagertu zen, eta Elissamburuk

idazten zuen garaian ez zegoen oraino berreraikia (ik. Crouzet, Bayonne entre l'equerre et Ie com
pas. Tome III (1852-/945), Baiona 1990, 30-47. orr.).

(41) Frantziako 142. orr.
(42) Lehenagoko 135. orr.
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"Bultatto bat framazonak egonik Satanen aiduru, solasean, joaiten da zalhu,
bai eta haren zerbitzari framazonak, edo egungo sorginak deithuren dituda
nak" (43).

Framazoen azken xedea Antikristoaren erresumaren bideak apaintzea da:

"Framazonek aspaldi deliberatu edo arrastatu dute, beren artean, ez dela
behar lurrean, hemendik harat, bi edo hirur monarka baizik, eta azkenean ez
da beharko bat baizik. Rala nola Ante-Krist bakhar-bakharra izanen da az
kenean nagusi munduan" (44).

Ustekari hau orduko zenbait liburu eta kazetak zabaltzen zuten, baina iturri
nagusia Leo Taxil da. Hau (benetako izenez Gabriel Jogand Pages) gaztedanik
berri faltsu hedatzaile eta iruzur egile trebea zen; haren engainuetarik bat ai
patzeko, jakintsu talde bat bildu zuen behin, Suizako Leman aintziraren zolan
erromatar hiri baten aztamak aurkitzen zirela sinetsaraziz (45). Saiatu zen ge
roago literaturaren bidez dirua biltzen; erruz argitaratu zituen liburuak, Apeza,
tximino-ipurdia edo lesuitaren semea bezalako izenburuak zituztenak. 1885ean
"argia ikusi" eta Elizaren aIde eman zuen bere luma. Bera izan zen satanismoa
framazoneriari lotu ziona:

"Framazoneria den bezalakoa agertuko da, Aita Sainduak eta apezkikuek
adierazi bezala, hau da, funtsean eta egiaz deabruzko erakunde bat [...] ez da
Satanasen kultua baizik" (46).

lrudimen handiko izkribatzaile hau ez zen bide erdian gelditzen. 1893an
azaldu zuen Ipar Amerikako framazonen buruzagiak munduko hiriburu nagu
sienekin loturiko telefono-sare bat antolarazi zuela, konpainia honen "langi
leak" deabruak zirelarik (47). Azkenean, 1897an, Leo Taxilek hitzaldi batean
gezurtatu zituen bere faltsukeria guztiak, bere irakurleen sineskortasunak egiten
zion harridura lotsagabeki aitortuz (48).

Elissamburuk ez du ukatzen Taxili dion zorra. Bere iturrien artean Bres
ciani, Leo Taxil eta Paul Rosen aipatzen ditu (49), ohi duen bezala libururen
izenik eman gabe; bigarrena eta hirugarrena autore bakar baten bi ezizen baizik
ez direlarik (50). Lehenaz den bezanbatean, Antonio Bresciani idazle italiarra

(43) lb. 145-146. orr.
(44) Zer izan diren... 49. orr.
(45) Ferrer Benimeli, op. cit.. 33. orr.
(46) Les freres Trois Points, ReVlilations completes sur la Franc-maconnerie, Paris, 1885

(apud Ferrer Benimeli, op. cit., 47. orr.).
(47) COHN op. cit., 48.
(48) Hitzaldi honen testua Ferrer Benimelik dakar, op. cit., 90-123. orr.
(49) Frantziako... 161. orr.
(50) Paul Rosen izenaren azpian argitaratu zuen Satan et Compagnie. Association universelle

pour la destruction de l'ordre social. Revelations completes de tous les secrets de la Francma
ronnerie, Paris 1888.
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da, 1848an Italiako elkarte gordeei buruzko elaberri bat idatzi zuena (51); ber
tan agertzen diren gertakariak alegiazkoak dira, beraz.

Ez zuen Elissamburuk Taxilen gezurtamena ezagutzeko aukerarik izan; ez
dugu uste, haatik, hau jakiteak framazonen asmo ikaragarrietan zuen sinesmen
sendoa kolokan ezarriko zuenik.

JUDUAK

Juduen alderako aiherkundearen historian bi mota berezi ditzakegu. Bata
da zaharra, erlijioan oinarritzen dena; honen arabera, juduek erlijio bat osatzen
dute, eta egozten zaien hobenik handiena (ez hala ere bakarra) herri Jainko
hiltzailea izatea da. Bestea, antisemitismo berria, arrazan oinarritua, XIX. men
dean sortu zen ariotarren mitoari lotua eta XX.ean dakizkigun ondorio ikara
garriak izan zituena (52). Bi hauei munduko konspirazioari buruzko ustekeria
gehi diezaiekegu, framazonen auziari lotua XIX. mendearen hasieran sortuz
geroztik, eta lehenari bai bigarrenari ere atxikia ager daiteekena.

Elissambururen baitan lehen motatik asko aurkitzen dugu, bigarrenetik ia
deus ez, beste aldetik gogoko duen Drumont-en baitan ez bezala (53) Guduen
itxuraren azalpenak (54), iraingarria eta erdeinuzkoa bada ere, ez dirudi arrazen
arteko desberdintasunari buruzko ideia sakon batzuen ondorio denik). Gure au
torearen antisemitismoa kristautasunaren lehen denboretatik datorren tradizioan
erroturik dago. Horrela, Jesu Kristoren hiltzailetzat salatzeaz gainera (55), ez
ditu uzten aipatu gabe juduek Pazkoz egiten omen zituzten haur giristinoen
gurutziltzatzeak, eta aspaldidanik leporatu izan zaizkien beste eraite erritua
lak (56). Halaber, beste batean adierazten duen haurtzaroko oroitzapenak an
tzinako kutsua duela ezin uka daiteke:

"Ene haur denboran, ikhusten ginituen, Santo Izpiritutik atheratu eta, borthaz
bortha, philtzar-tzar, luma eta burdin erosten zabiltzan Yuduak eta heyen
emazteak; sakelako mokanesak harturik, edo arropa kantail batekin, egiten gi
nituen urde beharriak bezelako batzu, eta yauzteka pharatuko ginen Yudu eta
Yudusa heyen aitzinean oihu eginez: «Raka, raka! raka!». Hek koleran laster;

(51) Lortu dugun frantsesezko itzulpena: Le luij de Wrone ou fes socieres secretes en ftatie,
5. edizioa, lekurik eta datarik gabekoa.

(52) Antisemita berri hauen artean sar dezakegu Joseph Augustin Chaho euskaldun teosofoa,
karlista-zale, eta aldi berean framazon eta errepublikazalea, nahiz eta haren ezkertiartasuna aski
bada-ezpadakoa izan (ik. Jon Juaristi, Effinaje de Aitor. La invencion de fa tradicion vasca, Tau
rus, Madrid 1987, 76-106. orr.).

(53) Ik. Drumont, op. cit., I 1-51. orr.
(54) Frantziako 151-152. orr.
(55) Frantziako 155. orr.
(56) fb. 153. orr. Elissambururen garaian oraindik ustezko hilketa hauek erabiltzen ziren ju

duei erasotzeko; ik. Drumont op. cit., II 391-423 orr.


