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tiste In txauspe, lanbidez nekazaria, 1869an 

82 urte zituela hila, eta Marie-Jeanne In-

txauspe, ezkon aurreko deituraz Duthur-

buru, zituen aita-amak. Familia aski behar-

tsua eta haurride askokoa izan zen.

E txeko giroa oso kristau eta elizkoia izan 

zuen, gerora bertako seme-alabek aukera-

tu zuten bizimoduak eraku tsi zuen bezala. 

Gaztaro osoan amaren eredua izan zuen 

bere bizi tzarako argia. Ama emakume 

ahula zen, gaixobera, ezkondu aurretik ere 

asmak jota zegoen; horrek ez zion erago-

tzi, ordea, bedera tzi edo hamar seme-alaba 

haztea eta ehun urte beteta hil tzea 1889an.
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E
mmanuel In txauspe kalonjearen izena 

zuberotar idazle, i tzul tzaile eta hizkun-

tzalari ospe tsu bezala geratu da euskal 

literaturaren historian. Horrez gainera kargu 

handiak izan zituen Baionako elizbarrutian, 

XIX. mendearen ia erdi osoan zehar, hiru 

apezpikuren agindupean. Euskaldunen eta 

euskararen aldezle su tsua izan zen, orobat.

Bizitza-zertzeladak

Emmanuel In txauspe 1815eko azaroaren 

12an jaio zen, Zunharretako herrian, 

Atharra tzetik kilometro gu txira. Jean-Bap-
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nen baserri batean bizi tzeko. Geroago hara 

joaten zen Emmanuel In txauspe bera, opo-

rretara, eta zahar tzaroan herri hartan ber-

tan beste e txe bat eraiki zuen bere tzat.

Apaiz-ikasketak Baionako seminario nagu-

sian eginik, 1840ko ekainaren 13an apaiz-

tu zen, Lacroix apezpikuak ordenaturik. 

Apaiz berria, destinoa iri tsi bitartean Zu-

beroara joan aurretik, apezpikua agur tzera 

joan zelarik, nagusi zuhurrak, lehendik bai-

tzuen nonbait haren berri, bere apaiz-lana 

non egin nahi zuen galdetu zion. Apaiz 

gazteak Lacroix apezpikuaren esku u tzi 

zuen lekua izenda tzea. Apezpikuak, bada, 

Baionako Seminario Nagusian geldiarazi 

zuen Emmanuel In txauspe, beste apaiz 

ba tzuekin batera, teologia ikasketak sakon-

tzea beste eginkizunik gabe.
Emmanuel In txauspek sei arreba eta bi 

anaia izan zituen; anaiek, Zuberoan beste 

askok bezala, Ameriketara jo zuten. Hiru 

arreba moja joan ziren: bi Uztari tzeko 

Guru tzeko lekaimeetara eta hirugarrena 

Mauleko domingotar lekaimeetara (oso 

gazterik hil zen, 26 urte zituela).

Gurasoek, Emmanuel artean haurra zela, 

alde egin zuten Zunharretatik, Onizegai-

Zunharretako Harizmendia baserria,  
E. In txausperen jaiote txea

Baionako seminario nagusia zena



3

eraku tsi zuen lehia eta arreta berbera jarri 

zuen handik aurrera katedralaren zerbi tzuan. 

1869an elizbarrutiko idazkari orokor izenda-

tu zuten, postu hura hu tsik geratu zelarik.

Vatikanoko lehenengo kon tzilioan Lacroix 

apezpikuak lagun tzaile eraman zuen Erro-

mara. Zenbaiten iri tzian, eragin handia 

izan zuen Lacroixen botoa aita santuaren 

hu tsezintasunaren aldekoa izan zedin, hain 

zuzen ere, Fran tziako apezpikuen artean 

gu txienak bai tziren horren aldekoak.

Bi urte bazerama tzan han ikasten, apez-

pikuaren esanetara. 1842an, hala ere, 

hu tsik geratutako ospitale zibileko kapi-

lau-postua bete tzera bidali zuen. 27 urte 

zituen. Hogeita bi urte egin zituen gaur 

egun Baionako Euskal Museoa den orduko 

ospitale zibileko kapilau, 1864 arte, hango 

gaixoen eta lekaimeen ardura harturik. Ez 

zen muga tzen, hala ere, eginkizun horren 

alderdi espiritualaren ardura har tzera. Lan 

handiak egin zituen orobat erakunde ha-

ren egoera materiala hobe tzen ere. Han 

eman zituen bere bizi tzako urterik onenak. 

Kapilau-lanak eginez, hala ere, ospitaleko 

ar txiboak ordena tzeko, euskara eta euska-

lkiak sakonki azter tzeko, Euskal Herriaren 

historiako azterketa-lanak egiteko eta eliz-

gizonari dagokion ikasketak eginez jarrai-

tzeko astia aurki tzen jakin zuen: teologia, 

liturgia, zuzenbide kanonikoa. 

Hala, Lacroix apezpikuak elizbarrutiko 

hierarkian gora jaso tzea erabaki zuenean, 

lehenengo unetik bertatik eman zituen 

Emmanuel In txauspek bere prestakun tza 

egokiaren frogak. 1855ean ohorezko ka-

lonje izendatu zuten, 1863an kalonje titular. 

Emmanuel In txauspek ordu arte ospitalean 

Baionako egungo Euskal Museoan zegoen kokaturik 
ospitale zibila

Baionako ospitalean In txauspe kapilau zen  
garaiko  txartela
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zirela-eta, Prefekturak elizbarrutiko kargu 

nagusiengana jo zuen Errepublikako agin-

tarien kontra propaganda egiten omen 

ziharduten zenbait apaiz, Diharassarry 

Kanboko erretorea batez ere, isilarazteko, 

beren predikuen bitartez hautesleen aska-

tasuna urra tzen zutelako. Bikario kapitu-

larrek ez zituzten onartu prefekturak zu-

zenean edo Erlijioen Ministerioaren bidez 

egin zituzten presio guztiak.

1890eko maia tzean Jauffret apezpiku 

berria Baionara iri tsi zelarik, In txauspe 

kalonjea bikario tzatik ken tzera behartu 

zuten; In txauspe, izan ere, ez zen agintari 

zibil laikoen gogokoa; Jauffret apezpikuak 

harreman onak izan nahi zituen gobernua-

rekin eta, bere karguaren hasiera horretan 

behin tzat, haren eskakizunei men egiteko 

presa izan zuen; Diharce kalonjea izenda-

tu zuten haren lekuan bikario nagusi. Hala 

In txauspe kalonjea ez zen gehiago ofizialki 

Baionako elizbarrutiaren administrazioko 

parte. Urte horretako bertako maia tzean 

Baionako karmeldar lekaimeen komentuko 

kapilau eta Mixel Garikoi tz doha tsuaren 

beatifikazioa lor tzeko lanak zerama tzan eliz 

ba tzordearen barruan Paue eta Betharrame-

ko sailaren lehendakari izendatu zuten.

1878an, Lacroix apezpikuak elizbarrutiko 

ohorezko bikario nagusi izendatu zuen; 

handik lau urtera egin zuen egiaz elizba-

rrutiko bikario nagusi Lacroix apezpikua-

ren ondorengoa izan zen Ducellier apez-

pikuak. Haren idazkari nagusi eta bikario 

nagusi izan ondoren, Fleury Hottot apez-

pikuaren bikario nagusi izan zen berriro.

1889ko udatik hurrengo o tsailean apez-

piku berria izendatu bitartean bikario 

kapitularra izan zen, J. Damien Lasserre 

kalonjearekin batera. Hilabete horiek go-

gorrak izan ziren In txauspe kalonjearen 

bizi tzan, eta gatazka larriak izan zituen, 

bere elizbarrutiko elizgizon ba tzuk, apaiz 

euskaldunak batez ere, defendi tzeko. 

1889ko Legebil tzarrerako hauteskundeak 

Fleury Hottot Baionako 
apezpikua
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Heben dago  

Arraphiztiaren haiduru 

Emmanuel Inchauspe 

Harismendy Aphezaren 

Khorpi tza. Hil izan da 

Setemeren 25n 1902n 

Adinaren 86 ourthetan. 

Vicari Jeneral Jaun 

Aphezcupuaren lagun 

Vaticano Concilioan 

Euscararen eta Euscaldunen 

Maithazale eta eraikizale.  

Ohoreak igaiten khea bezala 

Obra honec betiko tz iraiten.

Hilabete ba tzuk egin zituen oraindik Baio-

nan, harik eta azkenean 1870ean Onizegai-

nen eraikia zuen Harizmendy-coen Bilguia 

e txera erretiratu zen arte; han igaroko zi-

tuen bere bizi tzako azkeneko hamabi ur-

teak, bere arreba Annetarekin, ongin tzari- 

-behar tsuei lagun tzen eta haurrei irakur tzen 

irakasten– eta euskarazko lanei emana.

1902ko irailaren 25ean hil zen, 86 urte zi-

tuela, azkeneko bi urteak gaixorik igaro 

ondoren. Onizegaineko hilerrian dago ho-

biraturik, aitaren eta amaren hilobien on-

doan. Honela dio berak ida tzi eta hilobia 

estal tzen duen harrian grabatuta dagoen 

epitafioak: 

Baionako 
katedralean 

zenbait kargu 
eta ardura 

izan zuen In
txauspek

E. In txauspek Onizeigainen eraikirazi zuen 
Harizmendycoen Bilguia izeneko e txea
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karguetan egon bai tzen beti 1890ean eliz-

barrutiko zeregin garran tzi tsuetatik kendu 

zuten arte: 35 urte, lehendabizi kalonje eta 

gero elizbarrutiko bikario.

E 
mmanuel  In txausperen bizi tzaren 

ikuspegi labur honek erakusten duen 

bezala, bi alderdi nagusi daude haren 

bizi tzan, biak elkarri lotuak, baina bereizi-

ta azter daitezkeenak: In txauspe elizgizona 

eta In txauspe euskal tzalea.

In txauspe elizgizona ez zen izan, bizi tzaren 

laburpenean ikusi den bezala, parrokia 

bati lotutako apaiza edo bere ordenari 

a txikitako fraidea, Ipar Euskal Herriko 

bere garaiko beste apaiz euskal tzale asko 

bezala, gehienik elizbarrutiaren gobernuari 

lotutako gizona baizik, elizako karguetan 

ardura izan zuena; bere apaiz-bizi tzako 

lehenengo urteak Baionako ospitale zibi-

leko kapilau izanez igaro ondoren, geroztik 

Intxausperen garaiko 
bizigiroa 

Baionako apezpikuaren egoi tza,  
In txauspe elizbarrutiko bikario zen garaian

E. In txauspek erabilitako txartelak
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zer izan zen irudika tzen. Fran tziako Iraul-

tza Handia (1789), «Nahasmendu Han-

dia» deitua, igaro berria zelarik, aldi haren 

oroi tzapena, batez ere garai hartako izu-

garrikeriena, hilketak eta abar (Magdalena 

Larralderen herio tza, kristau eredu gisa, 

adibidez), oso bizirik zegoen E. In txauspe 

jaio zen gizartean.

Geroztik ere, maiz eraman ziren mutu-

rreraino Iraul tzakoan elkarren kontra 

aurrez aurre enfrenta tzen ziren jarrerak, 

eta oso gertakizun odol tsuak izango dira, 

bai eskuin indarren aldetiko errepresio-

-aldietan, bai ezkerreko indarren ma-

txinada-aldietan. Iraul tza garaiko jakobi-

noen izualdia odol tsua izan zen; odol tsuak 

orobat, geroago, Pariseko ma txinatuen eta 

komunaren aurkako errepresioa. Estatu 

laikoaren errebindikazioa antiklerikalismo 

bilakatuko da, eta halako tzat sentituko du 

Elizaren parte handi batek.

In txausperi dagokionez, hiru ikuspegitatik 

begiratuz azter daiteke egoera gatazka tsu 

honek haren bizi tzan izan zuen eragina. 

Lehenik eta behin, fran tses estatuaren 

laiko tze-prozesuak Eliza botere publikotik 

kanpo u tziz joatea. Bigarrenik, aita santua-

Lanbide horietan, hain zuzen, Fran tziako 

eliza katolikoak XIX. mendean zehar, men-

dearen erditik aurrera batez ere, bertako 

gobernuarekin izan zituen gorabehera 

guztien lekuko eta, bere neurrian, prota-

gonista izan zen. 

Fran tziako Iraul tza Handian elkarren 

aurrez aurre topatu ziren gizartearen bi 

ikuspegi handien arteko gatazka Europa 

osora zabaldu zen eta ez zen bukatu Iraul-

tzaren amaierarekin eta Napoleon I.aren 

menderakun tzarekin. Argien Mendeko 

ideiek erro sakonak egin zituzten Europako 

herrialde guztietan, eta alde guztietan izan 

ziren tirabirak, harik eta azkenean ideia ho-

rien eraginez era berri bateko gizarte-egitu-

rak eratu ziren arte: Erregimen Zaharraren 

aldekoen eta ideia liberalen aldezleen arteko 

borroka ideologiko-politikoak XIX. mende 

osoan iraungo zuen. E. In txausperen bizi tza 

osoa hartu zuen prozesu hori ez zen bide 

leuna, bor txarik eta nahasmendurik gabea 

izan. XIX. mendearen ezaugarri politiko 

nagusietako bat ezegonkortasun politikoa 

izango da Fran tzian. 

Gaur egunetik begiratuta, ez da batere 

erraza XIX. mendea Fran tziako gizartean 
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erlijiosoen ondasunak «ondasun nazional» 

deklaratu zituen, eta apaizeriaren konstituzio 

zibila onartu. Lehenengo Errepublikarekin 

(1792), agintari berriek Eliza ezabatu zuten, 

30.000 apaiz erbesteratu ziren, komentuak 

eta monasterioak sun tsitu zituzten.

Napoleon I.ak, Elizarekin konkordatua si-

naturik, berriro ezarri zuen Eliza katolikoa 

Fran tziako erlijio ofizial tzat, eta XIX. men-

dean zehar behin eta berriro izango dira Eli-

za katolikoari Fran tzian lehen zituen zenbait 

pribilegio i tzul tzeko ahaleginak erregezaleen 

eta kon tserbadoreen aldetik eta ken tzekoak 

errepublikazaleen eta antiklerikalen aldetik.

1848ko iraul tzaren porrotaren ondoren 

eta Napoleon III.aren inperioaren garaian, 

adibidez, E. In txauspe apaiz gazte-heldua 

zen garaian, Elizak lehentasunezko tratua 

izan zuen fran tses estatuaren aldetik, eskola 

publikoetan erlijiosoak eta mojak enplega-

tzen ziren irakasle gisa, erlijioa irakasten 

zen ikastetxeetan. 1875ean 55.369 apaiz 

zeuden Fran tzian (639 biztanleko bat); or-

dena eta kongregazio erlijiosoak 158.000 

fraide eta mojek osa tzen zituzten; Elizaren 

urteko aurrekontua estatu osoaren aurre-

kontuaren ehuneko 2 inguru zen.

ren aginpide mundutarraren desager tzea: 

aita santuak Italian zuen estatua galtzea. 

Eta, hirugarrenik, Fran tzia errepublika 

zentralizatu laiko gisa era tzeak Ipar Euskal 

Herriko egitura politikoetan eta gizartean 

izan zituen eraginak.

Iraul tza aurretik, fran tses estatua katolikoa 

zen, Erregimen Zaharrean erlijio katolikoa 

zen fran tses estatuaren erlijio ofiziala, nahiz 

eta beste konfesio onartu ba tzuk ere izan: 

protestanteak eta juduak batez ere, baina ez 

zuten eliza katolikoak zuen eskumen bera.

Fran tses Iraul tzak kon tzien tzia-askatasuna 

aldarrikatu zuen, kleroaren pribilegioak deu-

seztatu zituen, hamarrenak ere barne, ordena 

Fran tziako Iraul tzaren irudikapen ezaguna
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laikoak izateko obligazioa ezarri zuen, 

eta bost urteko epea eman zuen fraide 

irakasle guztiek beren lanpostuak u tz zi-

tzaten; mojak salbue tsita geratu ziren lege 

horretatik. 1881ean hilerriak sekularizatu 

ziren; 1887an hileta zibilak egiteko mugak 

eta oztopoak saihestu ziren. 1883-1884ko 

gudarosteari buruzko legeek soldaduen-

tzako mezak eta kapilau tzak desagerrarazi 

zituzten, ospitaleak laiko bihurtu ziren, 

erietxeetako kapilauak kenduz eta mojen 

ordez erizain diplomatuak sartuz. Ospita-

letatik, eskoletatik eta epaitegietatik guru-

tzeak desterratu ziren. 1884an ezkon tza 

zibila bakarrik onar tzen da eta dibor tzioa 

arau tzen 1889an.

III. Errepublikaren hasieran, erregezaleek 

eta tradizionalismoaren aldekoek hartu 

zuten gobernua eta errepublikazaleak 

zituzten aurrez aurre. 1881-1882an, E. 

In txauspe Baionako elizbarrutiko bika-

rio nagusia zen garaian, Jules Ferryren 

gobernuak haren izena gorde duten eta 

Fran tziako irakaskun tza publikoaren oi-

narriak jarriko zituzten hezkun tzari bu-

ruzko legeak eman zituen: doako eta de-

rrigorrezko hezkun tza 1881ean, hezkun tza 

laikoa 1886an; Goblet legeak lehen mai-

lako eskola publiko guztietan irakasleak 

Emmanuel In txauspe apaiz gazte zenean

Jules Ferry politiko fran tsesa
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eta haren kronika bidali zuen Baionako 

elizbarrutiko bikarioari 1869ko abendua-

ren 8an ida tzitako gutunean, adibidez; 

honela adierazten du bere testigan tzaren 

zirkunstan tzia: «Aretoan apezpikuen tzat 

baizik ez zegoen lekurik. Eliz guru tzean, 

aurrez aurre, lekua gorde ziguten, baina 

ohol tzarik ez zen. Ez geunden ongi: aul-

Elizaren aldetik, bistan da, erresisten tzia 

gogorra izan zen XIX. mendeko laiko tze- 

-prozesu horren inspirazio-iturriak eta era-

gileak izan ziren ideien kontra. Aipa tzekoa 

da, besteren artean, elizgizonen jarduera-

ren nondik norakoak neurri handi batean 

markatu zituelako, Pio IX.a aita santuaren 

Syllabus en tziklika, 1864an argitaratua. 80 

tesitan Elizak bere garaiko hu tsegiterik 

handien tzat dituenak kondena tzen ditu; 

besteren artean: sozialismoa, komunis-

moa, elkarte sekretuak; aita santuaren bo-

tere mundutarrari buruzko iri tzi okerrak; 

liberalismoa; gizonaren pen tsaera Elizaren 

irakaspenera makurtu beharra aldarrika-

tzen du; Elizaren eta estatuaren arteko 

bereizkun tza kondena tzen du; etika eta 

moral kristaua defini tzen ditu; erlijio kato-

likoak estatuaren erlijioa izan behar duela 

aldarrika tzen du eta erlijio-, pen tsaera-, 

argitalpen- eta kon tzien tzia-askatasuna 

gai tzesten.

Lau urte geroago, 1868an, kon tzilio eku-

meniko baterako deia egin zuen Pio IX.a 

aita santuak: Vatikanoko I. kon tzilio eku-

menikoa. 1869ko bukaeran izan zen lehe-

nengo bilera. E. In txauspe han izan zen, 

Pio IX.a aita santuaren Syllabus errorum en tziklika



11

aurre enfrentatu ziren, hauteskundeetan 

kon tserbadoreen aldeko kanpaina eginez. 

Departamenduko agintariek E. In txauspe 

bikario nagusiari apaiz haiek, batez ere 

Kanboko Diharassarry erretorea, lekuz 

alda tzeko eskaera egin zioten; hark ez zuen 

kien gainera igo, elkarri bul tzaka jardun 

eta nekatu egin behar izan genuen, gure 

ikusmina ase tzeko». 

Aita santuaren hu tsegin-ezintasunaren gaia 

ez zen kon tzilioko eztabaidagai nagusie-

takoa, baina berehala bihurtu zen. Ez ziren 

apezpiku guztiak aldarrikapen horren alde, 

ba tzuk iri tzi horretakoak ez zirelako, beste 

ba tzuk aldarrikapen hori egiteko garaia ez 

zela uste zutelako. Azkenean, iri tziak iri-

tzi (apezpiku ba tzuek ez zuten parte hartu 

nahi izan bozketan eta alde egin zuten), tesi 

hori onartu egin zen. E. In txausperen bizi-

tzaren azalpen laburrean esan dugu zein 

izan zen haren jarrera. Nolanahi ere, bere 

hilarrian jarrarazterainoko garran tzi han-

diko bizikizuna izan zen bere tzat: Aphez-

cupiaren lagun Vaticaneco Concilioan.

Hain zuzen ere, Pio IX.a aita santuaren Sy-

llabusean adierazten diren tesietako baten 

araberako jokaerak, Elizak politikan par-

te har tzeko duen eskubideari dagokienez 

erakunde zibilei men ez egiteak, ekarriko 

zion In txausperi, azkenik, Baionako eliz-

barrutian zuen kargurik gabe gera tzea. 

Mauleko hautes-barrutiko zenbait apaiz 

agintari politikoekin pulpitutik aurrez 

Onizegaineko kanposantuko E. In txausperen hilobia
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rriaren kontrako beste ahalegin ustel bat 

baizik ez da izango».

Fran tses Iraul tzak Ipar Euskal Herrian 

izan zituen ondorioek ez zuten adiskide-

tzen, noski, In txauspe kalonjea Iraul tza ha-

ren oinarrian zeuden ideiekin. Erregimen 

Zaharreko garaian euskal gizarteak zituen 

men egin. Orduan gobernuko kultuetako 

ministroak 29 apaizi soldata kendu zien, 

haiek lekuz alda tzea baldin tza tzat jarriz 

berriro soldata i tzul tzeko. In txauspek be-

rean jarraitu zuen, elizbarrutia apezpikurik 

gabe zegoen eta bera bikario nagusia zen 

bitartean. F. A. Jauffret apezpiku berria iri-

tsi zelarik, agintari laikoek ez zioten u tzi 

bikario nagusia bere karguan manten tzen; 

apezpikuak bakeak egin nahi izan zituen, 

eta 1890eko maia tzaren 10ean In txauspe 

kargutik kendu eta, beste askotan ohi den 

bezala, ohorezko bikario izendatuz, bazter-

tu zuen. Hala bukatu zen zuberotar kalon-

jeak Baionan egin zuen 40 urteko karrera.

Aita santuaren botere mundutarrari da-

gokionez, In txauspe kalonjeak zer iri tzi 

zuen, oso garbi adierazten du Bonaparte 

prin tzeari 1887ko uztailaren 29an ida tzi 

zion gutunean: «Gertaera larriak espero 

dira Erroman; eta Italian, moderatu zein 

liberalek, denek oro har, ez darabilte aita 

santuari bere botere mundutarra kendu 

beste ame tsik. Jainkoak bere eskuz ezarri 

eta kontra egin nahi dioten gizonen aha-

legin guztiak alferrik izango diren oina- F. A. Jauffret Baionako apezpikua
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houn dienec en tzuten die jadanic uhul-

gu eta ihourziriaren hero tsa hullan tzen; 

beguiac houn dutienec ikhousten dutie 

iñhazi eta chilimistac, jin behar du tempes-

tac, iharraussi behar du orano Fran tziak, 

Jincoaren colerac garbitu, chahatu behar 

du bestorduz uholdiaz, diluvioaz mundua 

cha hatu zian bezala.» Bere ustez, ekai tz eta 

uholde izugarria zetorkiela gainera, alegia.

erakunde politikoak ezaba tzeak, Ipar Eus-

kal Herria Biarnorekin batera departamen-

du berean sar tzeak, Ipar Euskal Herriaren 

nortasuna arras lauso tzen zuten. Horrez 

gainera, ekonomiaren aldakun tzek (kos-

taldean turismoa indar tzeak, herri-lurrak 

jabego pribatura alda tzeak, maiorazko-

-eskubidea ezabatu eta, horren ondorioz, 

lur-sailak geroz eta  txikiagoak bilaka tzeak), 

industrializazio berriak (Baiona eta Boka-

leko portuak, Hazparne eta Maule ingu-

ruetakoak), merkatari tzaren krisiak, sol-

daduska luzea eta gogorra egin beharrak, 

nekazari tzan izan ziren zenbait gaixota-

sunekin eta emigrazio-agen tzien propagan-

darekin batera, guztiz zaildu zuten euskal 

nekazarien bizibidea, eta emigrazioa bul-

tzatu zuten. Anton Abadia antola tzen hasi 

zen lehenengo Lore-Jokoetan, adibidez, 

emigrazioa izan zen parte har tzaileei jarri-

tako gaia.

«Dembora gaistoetan bizi guira –esaten 

zuen In txauspe kalonjeak, 1872ko api-

rileko 14an, Gratien Adema apaiz jauna 

Atharra tzeko erretore izenda tzeko eliz-

kizunean egindako sermoian– […]. Odei 

bel tzac agueri dira zelian eta beharria Gratien Adema Zaldubi apaiza eta euskal idazlea



14

berrogoi bat ourthe goure Ai tzindari nau-

siek debekatu diela Euskaraz irakourten 

eskoletan haurrer erakastia; ez-tie behar 

Franses baizik irakourri. Nahi lukeie Eus-

kara gal erazi, alegia Franzes bilhaka tzez 

aisago zibilisaturen girela, salbaje bagina 

bezala; –eta nazioniaren batarzuna azkar-

turen dela min tzahe bat orotan ezariz; –ba-

tarzun ederra beita Franzesa baizik min tza-

tzen ez-tienen artian! –aski dugu ikhoustia 

zer iragaiten den goure Deputatien eta Se-

naturen bilkhuretan».

Politika horrek, ordea, hasieran ez zuen frui-

tu handirik eman; etena sortu zuen, beste 

ezer baino gehiago, eskolaren eta familia-

ren artean: eskolan fran tsesa erabil tzen zen; 

xix. mendeko euskal 
iker tzaileen munduan 

murgildua

1789ko iraul tzaren helburuetako bat Fran-

tzia bateratu bat sor tzea eta, asmo hori 

bete ahal izateko, Fran tziaren hizkun tza-

-batasuna lor tzea zen, horretarako Fran-

tzian erabil tzen ziren «patois»-ak, euskara 

besteak beste, desagerraraziz. Inperioak 

eta haren ondoren etorri ziren erregimen 

politikoek helburu horri ekin zioten, es-

kolaren bitartez batik bat. Eskolen xede 

aitortuetako bat, Euskal Herriari zegokio-

nez, euskaldunak fran tsestea zen. Honela 

dio In txauspek berak, garbi asko, Kantika 

Saintiak liburuaren sarreran (1897): «Badu 

Emmanuel Intxauspe, 
euskaltzale 

Mari Birjinaren  
hilabetia, 1894
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E. In txauspe Napoleonen gerren ondo-

ren jaio edo Iraul tzako egunak behin tzat 

zuzenean ezagutu ez, eta bere lehenengo 

emai tzak mendearen erdialdean dakar tzan 

Ipar Euskal Herriko idazle, politikari eta 

kultura-ekin tzaileen belaunaldi horretako  

kidea da. Adibidez, A. Xaho, J. M. Hiri-

barren, Anton Abadia, J. P. Duvoisin, P. 

Topet E txahun, edota G. Adema Zaldubi 

ditugu horietako ba tzuk. Horiekin batera, 

Euskal Herrian jaioak ez izanagatik ere, 

euskal letretan eta euskararen aurrerabi-

dean eragin berezia eta In txausperen lana-

rekin lotura estua izan zuten beste ba tzuen 

artean bereziki aipa tzekoa da Louis Lucien 

Bonaparte, Napoleon I.aren iloba eta Na-

poleon III.aren lehengusua.

e txean euskara; eskolako fran tses igur tziak 

ez zuen ia batere eraginik izaten ikasleengan, 

inguruko ia gizarte osoa euskaldun elebaka-

rra zelako. Analfabetismo-tasa ere oso altua 

zen gainera (1848an % 80 ingurukoa), eta 

horrek ere ez zion lagun tzen fran tsesa zabal-

tzeko ahaleginari. Alfabetizazio- eta eskola-

tze-mailak gora egin ahala, ordea, euskararen 

erabilpenak behera egiten zuen.

Elizak, baina, bere katekesi-lana euskaraz 

egiten jarraitu zuen, eta, Elizarekin batera, 

laikoak ere izan ziren euskararen erabilera-

ri eta iraunarazteko lanari bul tzada eman 

ziotenak.

E. In txauspe

Louis Lucien Bonaparte 
prin tze euskalaria
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guztietan sartu nahi duen mende honetan, 

jakin tsuen arreta euskaldunen hizkun tzara 

ere lerratu da, hain hizkun tza bi txi, hain 

orijinal, hain harmonia tsu eta hain mira-

garriro kon tserbatu den honetara: i txuraz 

gizonaren jatorritik bertatik datorkigun 

eta bere inguruan beste guztia –herriak eta 

hizkun tzak– nahastu dituzten irabialdiek 

bere jatorrizko barne egitura hondatu gabe 

eta bere ezaugarrizko formak sakonki alda-

tu gabe igaro baititu orain arteko aroak». 

(I tzulpena liburuxka honen egilearena).

E. In txauspek ezagutu zuen euskal giroa 

irudika tzeko baizik balio ez duen euskal 

idazle eta eragileen zerrenda horren ba-

rruan, hiru izen azpimarratu behar dira 

batez ere, E. In txausperen euskal lanetan, 

arrazoi bategatik ala besteagatik, izan zuten 

eragin bereziagatik: Bonaparte Prin tzea, E. 

In txausperen euskarazko lan askoren bul-

tza tzaile eta argitara tzailea, Anton Abadia, 

E. In txauspek Ipar Euskal Herriko XIX. 

mendeko euskalgin tzan izan zuen parte 

har tzearen eragilea izan zelako, eta Duvoi-

sin kapitaina, In txauspek bai Bonaparte 

Prin tzearen tzat bai A. Abadiaren tzat egin 

zituen lanetan lankide nekaezina izan ze-

Loraldi honek era askotako arrazoiak 

izan zituenik, ezin da ukatu. Baina ez da 

ahaztu behar orobat, garai horretako 

pen tsamendu-giroak, erromantizismoak, 

Argien Mendeko pen tsamenduaren kon-

trako erreakzioz, herri-bizi tzari, nazio-es-

pirituari ematen dion bul tzada eta, horren 

ondorioz, garai horretan herri-literaturari, 

tokian tokiko hizkun tzei eta haietako lite-

raturari ematen dien garran tziak izan zuen 

eragina. Ez da ahan tzi behar, halaber, eta 

gurera mugaturik, J. I. Iztuetaren, J. B. 

Kamusarriren, J. M. Iparragirreren, J. B. 

Elizanbururen, I. Bizkarrondo Bilin txen 

edota F. Arrese-Beitiaren garaia dela.

In txauspek ere erakusten du, bere lan han-

dienean, Euskal Herriaren al txorrik prezia-

tuena goraipa tzera daraman espiritu erro-

mantiko hori. Honela dio, Le Verbe Basque 

liburuaren sarreran, Bonaparte Prin tzeari 

egiten dion eskain tzan, euskararen apolo-

gistek, Astarloak eta abarrek, arbuiatuko 

ez luketen doinu batean: «Gizonak izadiari 

ezkutuko sekretu guztiak eba tsi nahi diz-

kion, historiaren iluntasun guztiak argitu, 

an tzinateko monumentu guztiak atera, 

uniber tsoak eskain tzen dizkion misterio 
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parte Prin tzea Euskal Herrira lehenengo 

aldiz iri tsi zenean, 1856ko uztailaren 19an, 

A. Abadia, E. In txauspe eta J. Duvoisin 

kapitaina zituen zain. Egun berean defini-

tu zuten Prin tzeak zekarren ikerketarako 

plana (euskalkien azterketa eta mapa egi-

teko materialak eta aztergaiak bildu eta 

presta tzeko; euskalkien ezaugarriak, an-

tzekotasunak eta desberdintasunak aise 

eta garbi eraku tsiko zituen testu-corpus 

alderagarri bat osa tzea).

Plan hori bete tzeko zenbateko lehia jarri 

zen ikusteko, aski da kontuan har tzea, 

lako. Ohargarria da, orobat, ia adin bere-

koak direla laurak, 1810, 1813 eta 1815ean 

jaioak.

Badirudi A. Abadiak zaletu zuela, Lon-

dresen elkarrekin topaturik, Bonaparte 

Prin tzea bere hizkun tzalari tzako ikerketak 

neurri handi batean euskarari eskain tzera. 

Bonaparte Prin tzeak euskal ikerketak bul-

tzatu zituen batez ere, eta horretarako 

lantalde handi bat sortu zuen; A. Abadia 

izango zen lehenengo unetik bertatik lan-

talde hori eratzen lagundu ziona. Bona-

Agosti Xaho idazlea  
eta Anton Abadia eragilea



18

i tzulpena, Duvoisin kapitainaren lapurteraz-

koa eta E. In txausperen zubererazkoa da-

tozela. 1858an San Juanen Apokalipsiaren 

zubererazko i tzulpena argitaratuko zuen, 

Bonaparte Prin tzearen eskutik.

Urte horretan bertan, E. In txausperen Le 

Verbe Basque lan erraldoia kaleratuko zuen 

Bonaparte Prin tzeak. Zubererazko adi-

tzaren aurkezpen ordenatu eta arrazoitu 

bat da. Eranskin gisa, lapurtera, gipuzkera 

eta bizkaieraren adi tzaren koadroak ere 

aurkezten ditu. Le Verbe Basque obrak 

–500 ale argitaratu zituen Prin tzeak– mi-

resmena sortu zuen bere garaiko eta ge-

roagoko euskal tzaleen artean. Bonaparte 

Prin tzeak berak esango zuen handik urte 

ba tzuetara: «In txauspe euskarari dagoz-

kion gaietan aditu jakin tsuenetako bat da; 

haren autoritatea hizkun tzalari arro tz ba-

tzuena baino handiago tzat hartu behar da, 

zalan tzarik gabe, nire ustean, zeren, zein 

ere den halakoek hizkun tzalari tza oroko-

rrean duten meritua, ez baitira gai hizkun-

tza interesgarri honen egiazko izaeraren 

azaleko balioespen bat baizik egiteko».

Hurrengo urtean, 1859an, bukatuko zen, 

ordea, In txausperen eta Bonaparte Prin-

adibidez, E. In txauspe bertatik hasi zela S. 

Mateoren ebanjelioa i tzul tzen eta 1856 urte 

horretan berean argitaratu zela liburu hori: 

Jesu-Kristen Ebanjelio Saintia Sen Mathiu-

ren arabera, Inchauspe Aphezac Zuberoko 

uskaralat u tzuliric. 12 ale baizik ez ziren 

argitaratu. Jakingarri ditu, i tzulpenaren 

bukaeran, 46 orrialdetan jaso tzen diren 

euskarapenari buruzko oharrak ere.

Eta lehia eta kemen berarekin jarraituko 

zuen hurrengo urteetan ere: 1857an A. P. 

Iturriagararen solasak argitaratuko ziren 

Londresen, jatorrizko gipuzkerazko testua-

ren parez pare J. A. Uriarteren bizkaierazko 

E. In txausperi 
buruz  

T. Uthurryk 
egindako 

lana, 1950
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esker, Bonaparte Prin tzeak beste i tzul tzaile 

bat aurkitu zuen zubererazko i tzulpenak 

egiteko: J. B. Arxu, al tzurukutarra, La 

Réole-ko irakaslea.

Horrek ez zuen eten, horrenbestez, Prin-

tzearen eta kalonjearen arteko adiskideta-

suna eta elkarlana, 1857an hasi eta Prin-

tzea hil arteko 30 urteko gutun-trukeak 

garbi erakusten duen bezala. E. In txauspek 

Bonaparte Prin tzeari hark egin zituen 

bidaietan lagun tzen jarraitu zuen, bere 

hizkun tz jakin tza guztia haren zerbi tzura 

jarrita –i tzulpenen kritikak eta zuzenke-

tak eginez eta abar–. Haren bitartekari 

izanik, Prin tzearen eta lankideen artean, 

Bonapartaren tzat testu eta liburu bila tzaile 

izaten jarraitu zuen; labur esateko, haren 

lankide nagusietako bat izan zen gerora 

ere, baina Bibliako i tzulpenik egin gabe.

A. Abadiari dagokionez, ez da ahaztu be-

har E. In txauspe Bonaparte Prin tzearen-

tzat, i tzulpenez gainera, beste era askotako 

lanak egiten ari zen bitarte horretan, Aba-

dia bera ere Prin tzearen hurbileneko zirku-

lu horretan zegoela, eta hark ere har tzen 

zuela parte lanetan. Abadia euskalgin tzako 

gil tzarrizko eragileetako bat izan zen XIX. 

tzearen arteko elkarlanaren parte hau, 

i tzulpenarena. Prin tzeak Biblia osoa zu-

bererara i tzul tzeko eskatu zion kalonjeari; 

In txauspek, berriz, ez zuen onartu bere Bi-

bliako liburuen i tzulpenak elizak agin tzen 

zituen ohar exegetikorik gabe argitara tzea. 

Prin tzearen hizkun tzalari tzazko interesak 

eta kalonjearen katekesi-interesek ez zuten 

jokaleku partekaturik aurkitu. Arazo bera 

izan zen Prin tzearen eta proiektu berean 

lankide zen J. A. Uriarte bizkaitarraren ar-

tean ere, baina kasu honetan adosteko mo-

dua egin zen. A. Abadiaren bitartekari tzari 

In txausperen Le 
Verbe Basque, 

1858
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tza tzea izan zen. A. Abadiak Ipar Euskal 

Herrian eratu zituen Lore Joko guztietan 

ez bada ia guztietan hartu zuen parte epai-

mahaikide gisa E. In txauspek, Bonaparte 

Prin tzearen tzako lanetan eta beste askotan 

ere lankide izan zuen Duvoisin kapitaina-

rekin batera beti ere.

emmanuel in txausperen 
idazlan nagusiak  

urterik urte 

1847: Kurutchiaren bidearen debocionia 

(1847, gerora 1852 eta 1862an ere berrar-

gitaratua).

1851: Jincouac guiçonareki eguin patoac 

edo eguiazco religionia (1851), gerora, izen-

burua aldaturik eta zenbaitetan berrikusi 

eta emendaturik beste hainbat argitalpen 

izango zituena: Uscaldunaren laguna edo 

Uscaldunaren guthunac tituluekin. Zube-

roako elizetan ohikoa zen lehenagotiko 

Eliçaco libriaren ordez balia tzeko prestatu 

zuen, eta geroztik urte askoan hango eliz-

kizun eta abarretan erabil tzen zen liburu 

bakarra izan zen. Kristau dotrinaren azal-

mendearen erditik aurrera; egiazko estra-

tega bat, ekimen-koordina tzaile bat euska-

raren aurrerabiderako lan eremu guztietan, 

hizkun tz ikerketan ez ezik, baita ekimen-

antolaketan ere. Abadiaren beste lan asko-

ren artean, egitasmo ezagunen eta behar-

bada eraginik handiena izan zuena Euskal 

Jaiak eta Lore Jokoak antola tzea eta finan-

Jean Duvoisin kapitain eta i tzul tzailea
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penak, otoi tzak eta beste hainbat eratako 

testuak ditu.

1856: Jesu-Kristen Ebanjelio Saintia Sen 

Mathiuren arabera. Bonaparte Prin tzearen 

eskariz.

1857: A. P. Iturriagaren Solasen zubere-

razko i tzulpena, Bonaparte Prin tzearen 

eskariz.

1858: Jaundone Johane Apostoliaren 

Apokalipsa. Bonaparte Prin tzearen eskariz.

1858: Le Verbe Basque. Bonaparte Prin-

tzeak argitaratua, Baionan.

1864: Gueroco guero edo arimaren egui-

tecoen gueroco u tzteac cenbat calte eta 

çorigai tz dakharquen. Gogomenac, escritu-

ra saindutik, eliçaco dotorretaric eta çuhu-

rren liburuetaric, Axular Saraco erretorac 

bilduac. Edicione berria, garbitua, chu-

chendua eta bere baithaco ordenan emana. 

In txausperen iri tzian, izan ere, Axularren 

Gero ez zen hark nahiko zukeen bezala ar-

gitaratu, jatorrizkoan zuen kapituluen hu-

rrenkera aldatuta baizik; «Badirudi Axula-

ren guthun edo paperac emanac içan cirela 

imprimatçailleari ondozcatu gabe, ordenan Bonaparte Prin tzeak In txausperi igorritako gutuna
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go dira beharriak; eta benturaz gogoa ere 

gaizkiaren phen tsa tzera zalhuago ta laste-

rrago. Minberatasun horren ariaz eta amo-

reakatik arima garbienek probe txuekin 

irakur ahal dezaten Axularen liburu ede-

rra, garbitu, leuntu eta aphaindu ditugu 

lekhu harro, zakar, eta gordinegi zirenak; 

alabaina osorik uzten dugularik Axularren 

lanegina».

1864: Ineffabilis Bula. Gure Jaun Pio, 

Jinkoaren helturaz izen hortako IX Aita 

Saintuaren Guthun Apostolikoa sinhe tsi be-

har diren egietan ezarteko Birjina Jinkoaren 

Amaren Konzebizione Thonagabea. Aita 

santuaren buldaren i tzulpena.

1883: Jesu-Kristen Imitacionia. Baiona. 

Eguiazco Erreligionia, mezako otoi tzak eta 

igandeetako bezperak gehiturik. Zenbai-

ten iri tzian Kenpisaren i tzulpen hau ez da 

egiazko i tzulpena, M. Maisterrek 1757an 

argitaratuaren moldapena baizik.

1889: Bayonaco Jaun Aphezpicuaren ar-

tzaingoaco iracaspena Incarnacioneco 

chedearen eta beharraren gainean eta 

manamendua graziaco 1889-en urtheco 

garizumaren tzat liburuxka laburra, Baiona, 

eçarri gabe; eta hunec imprimatu dituela al-

beçala, escuen artean guerthatcen citçaican 

ereduraz, lehena azquen, azquena lehen; 

etçuelaco tz guidariric eta ez chuchençai-

lleric» dio In txauspek. Uste horretan, 

bada, berari logikoena eta zen tzuzkoena 

irudi tzen zi tzaion ordenan argitaratu zuen. 

Geroztik behin baino gehiagotan eztabai-

datu izan da gai horri buruz, baina gehie-

nen ustean, In txauspek bere argitalpenean 

liburuari emandako antolamendu berriak 

ez dio inolako abantailarik gehi tzen jato-

rrizkoari. Horrez gainera, ordea, inguruko 

hizkun tzetatik mailegatutako zenbait hi tz 

aldatu zituen, euskara «jatorragoan» jarriz, 

eta, zenbait pasarte, In txausperen garaiko 

gizartearen tzat gordinegi iri tzirik, kendu 

edo aldatu egin zituen; honela zuri tzen du 

bere burua E. In txauspek argitalpen ho-

rren hi tzaurrean: «Guti tokitan behar izan 

dugu Axular-en min tzaia estali, aphaindu 

edo aldatu, orainko yenden delikatuta-

sunagatik. Axularen denboran, bai erdaraz 

bai euskaraz, orai baino librokiago eta na-

saikiago min tzo ziren; gauzen bere izenaz 

dei tzeaz nehor e tzen asalda tzen. Oraiko 

azturak, nahiz eztiren ordukoak baino 

hobeago, ez garbiago, bai ordea, minbera-
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1892: Le Peuple Basque, sa langue son 

origine. Association Française pour 

L’Avancement des Sciences elkarteak 

Pauen antolatutako bil tzarrean aurkeztu-

tako lana. Euskararen guztizko berezita-

suna aldarrika tzen du: «Bere terminolo-

gia bereziak eta bere gramatika sistemak 

hizkun tza berezia bihur tzen dute mun-

duan. Espainiako lehenengo biztanleen, 

historialariek iberiarrak dei tzen dituztenen 

hizkun tza izan zen. Iberiarrak, tubaliar eta 

getubaliar ere deituak, Jafeten seme Tu-

balen ondorengoak izan ziren», dio azken 

ondorioetan. Lehen txoago euskaldunen 

betidaniko monoteismoaren goraipamen 

bat ere egiten du.

1894: Maria Birjinaren hilabetia edo Maya-

tzian egun oroz eguiteco irakouraldiac Ma-

ria Virjinaren bizi tze eta berthute ederren 

gainen. Pabe. Hauxe izan da, Adi tzarekin 

batera, E. In txausperen libururik goraipa-

tuena. Honela dio, adibidez, Orixek liburu 

honi buruz: «Mariaren hilabetia duzu nere 

aburuz Xubero’n ez ezen Euskalerria’n 

den libururik aipagarrienetakoa idaztanke-

raz. Ez dut uste euskera zain tsuagorik, 

muindunagorik, gauzak labur eta indarrez 

1889. Fleury-Hottot apezpikuaren ar tzain-

-idazkiaren i tzulpena.

1892: Danteren Comediaren lehen zatia. 

Danteren Commediaren lehen zatiaren 

–Infernua– i tzulpena.

Eguiazco Erreligionia, 1883
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ou Böiates. Santa Eurosia Jakakoaren eus-

kal jatorria errebindikatuz.

In txauspek berak bere hilobirako ida tzi 

bezala:

Euskararen eta Euskaldunen 

maithazale eta eraikizale. 

                       ------ 

Ohoriak khea bezala igaiten 

Obra hunak bethikoz egoiten

esaiteko ta barne sarrarazteko euskalduna-

gorik oraindaino ida tzi denik». L. Villasan-

tek maisu-lana dei tzen du.

1897: Kaintika Saintiak Zuberoco euskaraz. 

Baiona. Zuberoako elizetako abesti-erre-

pertorioa aberasteko 142 abesti, zahar eta 

berri, Lapurdikoak eta Zuberoakoak, E. 

In txauspek bildu eta moldatuak.

1888: Etude sur l’origine bayonnaise de Ste 

Eurosie vierge et martyre, et sur les Boièns 

E. In txausperen hilarria Onizegainen
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